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Cum a decurs campania 
de împăduriri a Direcției Silvice 
Cluj în primăvara anului 2021
În această campanie de primavară s-au 
utilizat 1,250 miloane de puieți forestieri, 
produși în marea majoritate în pepiniere-
le din cadrul ocoalelor silvice.  Pagina 5

ADMINISTRAŢIE

Drum expres 
între Cluj şi Dej
Durata contractului pentru realizarea stu-
diului de fezabilitate a drumului este de 18 
luni, conform licitației lansate.  Pagina 3

SOCIAL

Sprijin financiar 
pentru cei săraci
Cei din mediile defavorizate vor primi un 
sprijin fi nanciar din partea primăriei Cluj-Na-
poca, în valoare de 5.000.000 lei.  Pagina 5

ECONOMIE

Speranțe pentru 
redeschiderea Oserului
Emil Boc a anunțat că, la începutul lunii iu-
lie, Oserul din Cluj ar putea fi  redeschis, însă 
doar respectarea anumitor condiții.  Pagina 4
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 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71

Cazuri noi Teste Internați ATI Vindecați Decese

6 656 173 19 8 0
Situația epidemiologică în județul Cluj – 13 iunie 2021

ACTUALITATE

Patru noi rute debutează 
de pe Aeroportul Internațional Cluj

METEO

Când se termină ploile la Cluj? 
Revin temperaturile de vară

Zboruri noi de pe Aeroportul 

din Cluj spre destinaţii de va-

canţă din Italia şi Grecia.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj a anunţat lan-

sarea a patru noi destinaţii de va-

canţă spre Grecia şi Italia, respec-

tiv Mykonos, Zakynthos, Creta – 

Chania şi Catania – Sicilia, opera-

te de către compania aeriană Wi-

zz Air, de pe Aeroportul Internaţi-

onal Cluj, în sezonul de vară 2021. 

Dacă în ultimii ani, pasage-

rii au mai avut ocazia să călă-

torească spre Creta – Chania şi 

Zakynthos, prin intermediul 

zborurilor charter, Mykonos şi 

Catania – Sicilia reprezintă no-

utăţi absolute pentru Aeropor-

tul Clujean.

Aeroportul Internaţional 

„Avram Iancu” Cluj se afl ă prin-

tre primele 5 baze ale compani-

ei Wizz Air de pe care se lansea-

ză zboruri spre noua destinaţie 

de vacanţă, Mykonos, operată 

începând de astăzi, 11 iunie, cu 

două frecvenţe pe săptămână, în 

zilele de luni şi vineri.

De asemenea, şi zborul spre 

Catania – Sicilia va fi  operat în 

premieră începând din 12 iu-

nie şi reprezintă a 6-a destina-

ţie din Italia spre care va zbu-

ra Wizz Air din Cluj-Napoca, 

după Milano, Veneţia, Roma, 

Bologna şi Bari. Zborul va fi  

operat în zilele de marţi şi sâm-

bătă, respectiv cu două frec-

venţe pe săptămână.

Conform Administraţiei Na-

ţionale de Meteorologie, Clujul 

nu se va mai afl a sub cod gal-

ben de furtuni şi vânt începând 

de astăzi, vremea capricioasă 

se menţine în judeţ până spre 

mijlocul săptămânii viitoare, 

când ploile dispar şi revin tem-

peraturile spre 30 de grade Cel-

sius, conform AccuWeather.

Azi, la Cluj temperatrule 

scad şi mai mult, maxima aş-

teptată fiind de 19 grade. 

Furtunile continuă, iar norii 

vor acoperi cerul în propor-

ţie de 70%.

Marţi, maxima va fi  de 23 

grade Celsius, însă furtunile 

nu părăsesc Clujul, şansele de 

ploaie anunţate fi ind de 60%.

Ziua de miercuri aduce în sfâr-

şit vreme cu soare şi temperaturi 

de până la 25 de grade, şansele 

de ploi sau furtuni fi ind aproape 

0%. De asemenea, cerul va fi  pre-

dominant însorit, vremea de vară 

revenind astfel la Cluj, după câte-

va zile de ploi.

De joi, temperaturile cresc şi 

mai mult, maxima ajungând la 27 

de grade Celsius. Şansele de ploa-

ie se menţin aproape de 0%, iar 

cerul va fi  predominant însorit pe 

tot parcursul zilei.

Vineri va fi  ziua cu cele mai 

mari temperaturi din săptămână, 

maxima menţinându-se de 27 de 

grade, însă norii vor ocoli Clujul, 

soarele acoperind cerul în totali-

tate pe tot parcursul zilei.

Vilă luxoasă din Sopor, de vânzare cu un milion de euro!
Casa pe două niveluri cu cramă, ciubăr și saună a fost scoasă la vânzare de proprietari cu 985.000 de euro. 
Terenul pe care e amplasată are livadă cu pomi fructiferi și mesteceni. Pagina 4

Start lucrări 
pe Kogălniceanu!

Zece străzi din centrul Clujului intră în șantier
Strada Mihail Kogălniceanu și cele adiacente vor intra vara aceasta în lucrări 
de modernizare, care au termen de finalizare în anul 2023. Pagina 3
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Telefoane utile
Poliţia 112

Pompieri 112

Salvarea 112

Jandarmeria 0264-595.512

Serviciul situaţii de urgenţă 
0264-439.218

SALVAMONT 0725-826.668

Asistenţă socială 979

Informaţii C.F.R. 0264-592.321

Deranjamente Gaz 0800800928

Deşeuri electrice 0800444800

Protecţia Consumatorului 
0264-431.367

Poliţia Secţia 1 (Centru-Gară) 
0264-432.727

Poliţia Secţia 2 (Mărăşti) 
0264-450.043

Poliţia Secţia 3 (Gheorgheni 
– Bună Ziua) 0264-414.006

Poliţia Secţia 4 (Mănăştur) 
0264-425.771

Poliţia Secţia 5(Gruia – Grigorescu) 
0264-582.777

Poliţia Secţia 6 (Zorilor) 0264-453.397

Poliţia Secţia 7 (Someşeni) 
0264-416.646

Agenţia C.F.R. 0264-432.001

Autogara BETA 0264-435.278

Aeroportul Internaţional 
Cluj-Napoca 0264-416.702

Primăria Cluj 0264-596.030

Telefonul primarului 0264-984

Primăria Mănăştur 0264-480.627

Primăria Mărăşti 0374-869.377

Primăria Iris 0264-435.040

Primăria Someşeni 0264-435.050

Primăria Grigorescu 0264-585.831

Primăria Zorilor 0264-438.595

Primăria Gheorgheni 0264-897.692

Primăria Turda 0264-313.160

Primăria Dej 0264-211.790

Primăria Gherla 0264-241.926

Primăria Huedin 0264-351.548

Prefectură 0264-594.888

Consiliul judeţean 0372-640.000

Serviciul Stare Civilă 0264-596.030

Ridicări auto 0264-444571

RATCJ 0264-503.709

Electrica Cluj 0264-205.999

Compania de Apă Someş SA 
0264-591.444

Spitalul Judeţean 0264-597.857

Spitalul CFR 0264-599.597

Spitalul Militar 0264-598.381
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Ziua de 18 iunie 2021 va fi  

prima „vinere verde” în 

ceea priveşte transportul cu 

autobuzele din Cluj. Astfel, 

în fi ecare vineri, transpor-

tul public în comun va fi  

gratuit, după ce primarul 

Emil Boc a anunțat că a 

fost depîșit pragul de 50% 

din populaţia municipiului 

vaccinată anti-COVID-19.

În cadrul unei emisiuni a unui 

post local de radio, primarul Clu-

jului, Emil Boc, a anunţat vineri 

că municipiul Cluj-Napoca a de-

păşit pragul de 50% al popula-

ţiei vaccinate anti-COVID, iar pri-

ma „vinere verde” cu transport 

în comun gratuit va avea loc în 

data de 18 iunie 2021.

Depăşirea pragului de 
50% populaţie vaccinată

„Am primit vestea bună în a-

ceastă dimineaţă, am depăşit 50% 

de persoane vaccinate în Cluj-Na-

poca. Ne pregătim ca vinerea vi-

itoare să lansăm ofi cial vinerea 

verde. Avem o şedinţă de Consi-

liu Local în 18 iunie şi vom sem-

na ofi cial!”, a transmis Emil Boc.

Potrivit acestuia, costurile a-

cestui program vor fi  asigurate 

de Compania de Transport Pu-

blic (CTP) Cluj-Napoca. Dacă 

nu vor fi  îndeajuns de mulţi 

bani, va interveni şi Primăria 

Cluj-Napoca. Edilul a mulţumit 

clujenilor pentru responsabili-

tatea de a se vaccina şi celor ca-

re au făcut posibilă organizarea 

acestui program.

„Vreau să mulţumesc tutu-

ror care au făcut posibil acest 

program, care au înţeles faptul 

că a trăi în acest secol înseam-

nă să trăieşti sănătos, pentru a 

pune la dispoziţie o alternativă 

verde la maşină, pentru a avea 

un oraş de talie european. Am 

găsit soluţia legală, corectă pen-

tru a va propune acest program. 

În vederea reducerii poluării, în-

curajarea transportului public şi 

fl uidizării trafi cului, CTP intro-

duce transportul gratuit în fi e-

care vineri. Prin acest program, 

se acordă gratuitate oricărei per-

soane doreşte să călătorească 

pe mijloacele de transport în co-

mun pe liniile de pe raza mu-

nicipiului Cluj-Napoca.

Costurile generate de acest 

program vor fi  suportate de 

CTP. Primăria Cluj-Napoca va 

interveni să plătească costul 

suplimentar, dacă este nevoie, 

prin mecanismul de compen-

sare, conform legii, evident, din 

banii clujenilor. Anul acesta 

avem un buget de 7 milioane 

de lei, deja CTP se pregăteşte 

să facă o solicitare de compen-

sare pentru difi cultăţile pe ca-

re le-a întâmpinat deja în pri-

mul trimestru al anului, pe fon-

dul pandemiei'', a mai spus 

primarul, în cadrul discuţiei la 

postul local de radio.

Transportul va fi  gratuit pe 

toată durata zilelor de vineri, 

pe raza municipiului Cluj-Na-

poca. Astfel, clujenii nu vor 

fi  nevoiţi să prezinte un abo-

nament sau bilet în aceste zi-

le. Programul se va intitula 

„Stop! Azi, maşina stă pe loc”.

Vineri, prima zi 
de transport gratuit la Cluj
Vineri, 18 iunie, va fi prima zi cu transport public în comun gratuit, 
în cadrul programului Vinerea Verde

Prima „vinere verde” cu transport în comun gratuit va avea loc în data de 18 iunie 2021

Un tânăr a murit de ziua 
lui, după ce s-a a căzut 
cu maşina într-o prăpastie

Un tânăr de 20 de ani a murit după ce s-a 
răsturnat cu mașina 150 de metri, în locali-
tatea Muntele Rece. Accidentul s-a petrecut 
în timpul petrecerii organizată pentru ani-
versarea tânărului.
Autorităţile au trebuit să urce o pantă abruptă, de 
500 de metri, pentru a ajunge la locul accidentu-
lui, iar intervenţia a avut loc în timpul nopţii, în 
condiţii meteo nefavorabile. Mașina a fost găsită 
înfășurată într-un cablu de energie electrică.
Potrivit dejeanul.ro, în mașină se afl au trei 
persoane, iar una dintre ele a reușit să sară 
din autoturism înainte de accident. Cealaltă 
persoană a fost rănită.
„Localizarea evenimentului a fost extrem de 
difi cilă și a fost realizată în colaborare cu echi-
pajele de poliţie și jandarmi, care s-au impli-
cat direct în intervenţia salvatorilor. Accesul în 
zona accidentului a fost realizat pe timp de 
noapte și pe o ploaie torenţială, fi ind necesa-
ră urcarea pe o distanţă de circa 500 de metri 
a unei pante extrem de abrupte, cu echipa-
mentele de descarcerare și salvare în mâini.

Pompierii au găsit autoturismul răsturnat 
pe o parte, cu un cablu de energie electrică 
înfășurat în jurul caroseriei și cu un bărbat 
de circa 20 de ani încarcerat în acesta.
S-a acţionat pentru îndepărtarea cablului și 
pentru descarcerarea bărbatului, prin deco-
pertarea totală a plafonului autoturismului.
Din păcate, traumatismele suferite de acesta nu 
erau compatibile cu viaţa și nu au fost posibile 
aplicarea manevrelor de resuscitare. Alţi doi ti-
neri au primit asistenţă medicală de urgenţă de 
la salvatorii SMURD și au fost transportaţi la spi-
tal pentru investigaţii și îngrijiri de specialitate. 
Aceștia erau conștienţi și cooperanţi”, a transmis 
ISU Cluj într-un comunicat de presă.

Un bărbat a căzut 
de la înălţime în timp 
ce ştergea geamurile
O autospecială și două echipaje SMURD au in-
tervenit sâmbătă pe strada Șesul de Sus din lo-
calitatea Florești pentru a gestiona o situaţie 
de urgenţă rezultată în urma căderii de la înăl-
ţime a unui bărbat în vârstă de circa 30 de ani.
Solicitarea pentru intervenţia pompierilor a 
fost înregistrată în jurul orei 16.40, iar la 
faţa locului au găsit bărbatul întors pe par-
tea laterală, în stare de conștienţă și cu 
multiple traumatisme severe.
În primă instanţă a fost acordat primul aju-
tor califi cat de către o ambulanţă SMURD 
care s-a oprit de la un alt caz.
Bărbatul a fost preluat și transportat de ur-
genţă la spital pentru îngrijiri de specialita-
te. Din primele informaţii se pare că per-
soana căzută încerca să șteargă geamurile.

16 tone de gunoaie, 
oprite la vamă, 
în drumul spre Cluj
Peste 16 tone de deșeuri textile au fost în-
toarse din drum, în vama Borș, de comisarii 
Gărzii de Mediu Bihor, solicitaţi de poliţiștii 
de frontieră.
Potrivit unui comunicat al Gărzii de 
Mediu Bihor dat publicităţii joi, poliţiștii 
de frontieră i-au chemat miercuri seară 
pe comisarii de mediu în punctul de tre-
cere a graniţei pentru a verifica un trans-
port de 16.290 kg de textile, haine și în-
călţăminte, expediat din Germania și ca-
re trebuia să ajungă la Cluj.
Comisarii de mediu au constatat că aceste 
confecţii, prezentate în documente ca haine 
second-hand, aveau o uzură avansată. În 
plus, în saci erau amestecate, fi ind laolaltă, 
piese de lenjerie intimă cu ciorapi, prosoape, 
pantofi  etc. Pe lângă faptul că arătau a deșe-
uri și nu a haine care pot fi  utilizate, textilele 
nu aveau nici documentele valabile, certifi -
catul de dezinfecţie prezentat de transporta-
tor având modifi cări ale datelor înscrise.
„Drept urmare, nu i s-a permis intrarea în 
ţară, fi ind dat în consemn la punctele de 
trecere a frontierelor”, se arată într-un co-
municat al Gărzii de Mediu Bihor.
Comisarii de mediu atrag atenţia fi rmelor 
care cumpără textile second-hand din afara 
ţării că acestea trebuie să aibă atât un certi-
fi cat de dezinfecţie, cât și unul de calitate 
sau de conformitate, care să ateste că aces-
te articole pot fi  reutilizate.

Pe scurt

EMIL BOC | primarul municipiului Cluj-Napoca

 „În vederea reducerii trafi cului, 
reducerii accidentelor rutiere, a 
încurajării folosirii transportului 
în comun, a diminuării blocajelor 
în trafi c, se propune modernizarea 
în continuare a fl otei de transport 
public în comun, 2026 fi ind anul 
în care ne propunem să ajunge 
la 100% transport public verde, 
nepoluant, în municipiul 

Cluj-Napoca. Pentru stimularea 
publicului, în ultima zi lucrătoare a 
fi ecărei săptămâni, «vinerea verde», 
introducem programul «Stop! Azi 
maşina stă pe loc», pentru gratuitate 
la transportul public în comun pentru 
toţi clujenii, pe raza municipiului 
Cluj-Napoca. Scopul este 
promovarea folosirii transportului 
public verde, nepoluant“

A 10°/14° Înnor
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Narcisa BUD
redatia@monitorulcj.ro

Strada Mihail 

Kogălniceanu şi străzile 

adiacente vor fi  moderni-

zate, lucrările demarând 

vara aceasta. Termenul 

fi nalizării este anul 2023, 

iar investiţia se ridică la 

peste 38 de milioane de 

lei, din fonduri europene.

Ovidiu Cîmpean, director de 

Dezvoltare în cadrul Primăriei 

Cluj-Napoca, a anunţat că a fost 

semnat contractul de execuţie 

pentru lucrările de modernizare 

a zece străzi din zona centrală, 

printre care străzile Mihail Ko-

gălniceanu, Universităţii şi Iuliu 

Maniu, iar lucrările vor demara 

vara aceasta. Totodată, în cadrul 

proiectului, va fi  reamplasată sta-

tuia fecioarei Maria pe locul ini-

ţial de pe strada Universităţii, 

precizează Ovidiu Cîmpean.

Proiectul a fost realizat în 

urma unui concurs internaţi-

onal de soluţii câştigat de 

Mossfern AUK, fi ind fi nanţat 

din fonduri europene, prin POR 

2014-2020. Fiind vorba despre 

POR 2014-2020, termenul de 

fi nalizare al proiectelor inclu-

se în acesta este anul 2023.

Anul 2023, termen pentru 
fi nalizarea lucrărilor

Întrebat dacă termenul de 

doi ani şi jumătate este sufi -

cient pentru a fi naliza lucră-

rile pe Mihail Kogălniceanu şi 

străzile adiacente, Ovidiu Cîm-

pean a răspuns afi rmativ.

„Cu siguranţă, da. Nu vor 

fi  probleme la respectarea ter-

menului, până în 2023 va fi  

gata, suntem în proceduri de 

achiziţie publică. Au fost de-

puse de asemenea oferte pen-

tru cel mai important proiect 

în valoare de peste 30 de mi-

lioane de euro, şi anume re-

amenajarea malurilor Some-

şului, iar anul acesta vom avea 

un constructor şi pentru acest 

proiect”, a spus Ovidiu Cîm-

pean, vineri, la TVR Cluj.

Ce prevede proiectul?

Proiectul prevede moder-

nizarea străzii Mihail Kogăl-

niceanu şi a străzilor adiacen-

te – Universităţii, Emmanuel 

de Martonne, axa nord-sud al-

cătuită din străzile János 

Bolyai – Hermann Oberth – 

Kovács Dezsö, Gaál Gábor şi 

Baba Novac, inclusiv Piaţa Ci-

pariu şi strada Iuliu Maniu.

Reabilitarea vizează o su-

prafaţă de aproximativ 26.000 

mp, această suprafaţă cuprin-

zând străzile Mihail Kogălni-

ceanu, Universităţii, Emanuel-

le de Martonne, Bolyai János, 

Hermann Oberth, Kovács Dez-

sö, Gaál Gábor şi Baba Novac 

(între I.C. Brătianu şi strada 

Avram Iancu). Mihail Kogăl-

niceanu ar urma să aibă trafi c 

rutier în care accesul va fi  per-

mis doar riveranilor şi persoa-

nelor care trebuie obligatoriu 

să ajungă cu maşina la una 

dintre instituţiile din zonă.

Tronsonul străzii M. Kogăl-

niceanu între str. Hermann 

Oberth şi str. Gaál Gábor va 

fi  transformat în baza concep-

tului de „grădină urbană” prin 

eliminarea pavajului şi gazo-

nului degradat. Acestea vor fi  

înlocuite de un multistrat de 

pietriş compactat şi stabilizat.

Parcări desfi inţate 
şi sute de arbori plantaţi

De asemenea, vor fi plan-

taţi peste 250 de arbori în 

mai multe zone incluse în 

proiect, iar sistemele de ilu-

minat public existente vor 

fi modernizate cu sisteme 

LED şi stâlpi integraţi în pe-

isajul urban.

Parcările de pe strada U-

niversităţii vor fi desfiin-

ţate, iar în urma finaliză-

rii lucrărilor vor fi instala-

te staţii de încărcare pen-

tru biciclete şi trotinete 

electrice, mobilier urban 

modern ori rastele pentru 

parcarea bicicletelor.

Vara vine cu noi şantiere în centrul Clujului. 
Încep lucrările la zece străzi.
Mai multe străzi din centrul oraşului vor intra în şantier vara aceasta, investiţiile ajungând 
la 38 de milioane de lei, bani proveniți din fonduri europene

A fost semnat contractul de execuţie pentru lucrările de modernizare a zece străzi din zona centrală

Primăria Cluj-Napoca a desemnat asocierea de fi rme Astor 
Com (lider) și DE Construct Project Consult câștigător al con-
tractului de modernizare a străzii Mihail Kogălniceanu și a 
străzilor adiacente – Universităţii, Emmanuel de Martonne, 
axa nord-sud alcătuită din străzile János Bolyai – Hermann 
Oberth – Kovács Dezsö, Gaál Gábor și Baba Novac, inclusiv 
Piaţa Cipariu și strada Iuliu Maniu.

Astor Com este o fi rmă din Târgu Mureș, piaţă din 1993, cu un 
portofoliu de lucrări în domeniul drumurilor și a bazelor sporti-
ve, producţie și comercializare de agregate naturale pentru 
construcţii (piatră, pietriș, nisip) și fabricare de mixturi asfalti-
ce. De Construct Project Consult este fi rmă clujeană cu tot mai 
multe oferte în cadrul licitaţiilor publice din oraș. Firma a de-
pus oferte pentru viitorul „bulevard” Gară-IRA, pentru revitali-
zarea Parcului Armătura, realizarea park&ride-ului de la 
Aeroport sau pentru amenajarea Parcului I.L.Caragiale.

Primăria Cluj-Napoca a relansat licitaţia pentru moderniza-
rea străzii Mihail Kogălniceanu și a celor adiacente la fi nalul 
lunii ianuarie, după ce la prima licitaţie a depus ofertă doar 
fi rma Diferit SRL, care a fost descalifi cată.

Lucrările, realizate de o firmă din Mureș

OVIDIU CÎMPEAN | director de Dezvoltare al Primăriei Cluj-Napoca

 „Am avut o ședință de organizare 
pentru începerea lucrărilor pe 
Kogălniceanu și străzile adiacente, 
printre care și strada Iuliu Maniu. 
În acest moment, lucrăm la 

pregătirea demarării lucrărilor. 
Săptămâna trecută am semnat 
contractul de execuție și urmează 
ca după ce constructorul se 
organizează, să începem lucrările“

Cluj-Napoca – Dej este 

următorul drum expres pe 

care autorităţile se pregă-

tesc să îl realizeze. Vineri 

a fost lansată licitaţia 

pentru proiectul drumului 

expres Cluj – Dej. Durata 

contractului pentru reali-

zarea studiului de fezabi-

litate a drumului de circa 

75 de km este de 18 luni.

„Asta pentru că DX 

Cluj-Dej beneficiază de mo-

delul nou de caiet de sar-

cini, al cărui şablon a fost 

pregătit la început de an de 

CNAIR, care sper să devină 

etalon pentru cât mai mul-

te licitaţii pe infrastructură 

rutieră. Pe acelaşi tip de ca-

iet de sarcini modern au fost 

lansate în ultimele luni lici-

taţiile pentru drumurile de 

mare viteză Craiova-Lugoj, 

Bucureşti-Alexandria sau Bu-

cureşti-Târgovişte şi pentru 

autostrada Făgăraş-Braşov, 

spre exemplu”, a spus Că-

tălin Drulă.

„Astfel, ne asigurăm că pro-

iectul este făcut cu cap încă de 

la început, că proiectarea pre-

liminară este cât se poate de 

detaliată, dar lasă în acelaşi 

timp libertate constructorilor 

să ajusteze design-ul. În plus, 

implicarea autorităţilor locale 

în proiect este mai mare, iar un 

antreprenor serios este motivat 

şi susţinut prin plăţi interme-

diare defi nite corect şi corela-

te cu grafi cul de realizare a pro-

iectului”, a declarat Drulă.

Conform unor declaraţii 

făcute de ministrul Drulă pla-

nul este ca drumul expres, 

inclus în Masterplanul Ge-

neral de Transport, să con-

tinue spre Bistriţa şi spre Ba-

ia Mare, bifurcându-se ast-

fel de la Dej.

„Cred în dezvoltarea echi-

tabilă a regiunilor şi în pro-

iecte începute bine, care se 

termină cu bine”, a mai spus 

ministrul care a publicat şi o 

hartă cu un traseu orientativ 

al viitorului drum expres de 

la Cluj la Dej.

Drum expres între Cluj și Dej! 
75 de kilometri, într-o oră.

Sarah GHERMAN
redactia@monitorulcj.ro

Primarul Clujului a fost 

în vizită la viitoarea bază 

sportivă din Mănăştur. 

Baza sportivă „La Terenuri” 

din Mănăştur este realizată 

în proporţie de 30%, 

a anunţat Emil Boc.

Ameninţare 
cu „lista ruşinii”

„Am atras atenţia con-

structorului cu privire la 

obligaţia respectării obliga-

ţiei contractuale de finali-

zare la termen a bazei spor-

tive, sub rezerva aplicării 

penalităţilor de întârziere 

şi a înscrierii pe nedorita 

«lista a ruşinii» lucrărilor 

nefinalizate la termen. Ter-

menul contractual este lu-

na septembrie, la care pot 

fi adăugate zilele ploioase 

in care nu s-a putut lucra, 

conform legii.

Am fost în vizită la vii-

toarea bază sportivă cu ac-

ces gratuit din zona «La Te-

renuri». Investiţia are ca 

obiect crearea unei zone 

de agrement cu facilităţi 

moderne pe o suprafaţă de 

peste 4,2 hectare.

Proiectul cuprinde tere-

nuri pentru sporturi în aer 

liber: tenis de câmp, bas-

chet, mini fotbal, badmin-

ton, volei, amenajate cu su-

prafeţe sintetice adaptate şi 

prevăzute cu nocturnă. De 

asemenea, vor fi create te-

renuri de beach volley cu 

nisip, o pistă de alergare, o 

zonă cu aparate şi echipa-

mente parkour, un skate-

park şi zone de fitness. Pen-

tru activităţi indoor, baza 

sportivă prevede o clădire 

multifuncţională în care pot 

avea loc variate sporturi 

precum: squash, tenis de 

masă, escaladă, yoga sau 

aerobic”, a transmis prima-

rul Clujului, Emil Boc.

Ce amenajări 
prevede proiectul?

Suprafaţa de spaţii ver-

zi amenajate în cadrul zo-

nei de agrement este de pes-

te 18.000 de metri pătraţi. 

Parcul de agrement va ofe-

ri clujenilor zone de recre-

ere pentru copii şi seniori. 

Amfiteatrul în aer liber pre-

văzut în proiect va putea fi 

utilizat sub formă de pati-

noar pe timpul iernii.

Parcări și stație ClujBike

Noua investiţie cuprin-

de crearea de parcări auto 

şi facilităţi pentru bicicle-

te: staţie pentru bike sha-

ring şi staţii pentru încăr-

carea bicicletelor electrice. 

Căile de acces vor fi mo-

dernizate şi se vor crea do-

uă pasaje de trecere peste 

pârâul Calvaria.

După finalizarea acestui 

obiectiv de investiţii, clu-

jenii şi nu numai vor avea 

oportunitatea să se relaxe-

ze sau să practice activităţi 

sportive într-o nouă facili-

tate ultramodernă, cu ac-

ces gratuit, pe modelul ce-

lei existente deja în cartie-

rul Gheorgheni.

Boc, vizită pe șantierul viitoarei 
baze sportive „La Terenuri”
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Vila este amplasată în 

colonia Sopor, la circa 7 

kilometri de centrul 

Clujului, se arată pe 

site-ul Sotheby's 

International Realty, 

având demisol şi parter 

care măsoară 386 de 

metri pătraţi. Terenul are 

2.521 de metri pătraţi şi 

cuprinde o livadă cu peste 

100 de pomi fructiferi şi 

120 de mesteceni, de unde 

şi numele imobilului, 

„Vila cu mesteceni”.

Casa de lux este prevăzu-

tă cu cramă, sală de audien-

ţe izolată fonic, living cu şe-

mineu şi ieşire direct pe tere-

să. În curte se găseşte şi o bu-

cătărie de vară cu plită, cup-

tor şi grătar, afumătoare pe 

lemne, dar nu lipsesc nici sa-

una şi ciubărul.

Proprietarii vilei cer 

985.000 de euro pentru imo-

bilul construit în 2011, cu 8 

camere şi 4 băi.

„Vila cu mesteceni din 

Cluj-Napoca este situată în mij-

locul naturii la doar 7 kilome-

tri de centrul Clujului în zona 

Colonia Sopor şi oferă o su-

prafaţă locuibilă generoasă de 

386 metri pătraţi utili. Terenul 

are o suprafaţă de 2.521 mp şi 

include o livadă cu peste 100 

pomi fructiferi în rod şi 120 de 

mesteceni. Vila este dispusă pe 

două niveluri, demisol şi par-

ter. La demisol găsim crama, 

sala de audiţie izolată fonic, 

două camere tehnice şi un grup 

sanitar. Parterul oferă o bucă-

tărie complet mobilată şi echi-

pată, un living cu şemineu si 

ieşire directă pe terasă, trei 

dormitoare si două băi. Vila şi 

curtea sunt conectate la siste-

me smart, controlul realizân-

du-se direct de pe telefonul 

mobil. Designul interior a fost 

conceput de o echipă consa-

crată de arhitecţi, iar fi nisaje-

le au fost realizate cu materi-

ale de înaltă calitate. Spaţiul 

exterior perfect pentru relaxa-

re şi primirea oaspeţilor inclu-

de un foişor cu bucătărie de 

vară echipată cu plită, cuptor, 

grătar, afumătoare pe lemne, 

saună, ciubăr încălzit cu lem-

ne si un grup sanitar”, se ara-

tă e site-ul menţionat.

Se scumpesc din nou 
apartamentele la Cluj?

Preţurile de pe piaţa imo-

biliară din Cluj vor creşte 

din nou în curând, deoare-

ce materialele de construc-

ţie s-au scumpit în pande-

mie. monitorulcj.ro a luat le-

gătura cu Florin Giurgiu, 

agent imobiliar specializat 

pe vânzări, pentru a afla ca-

re este situaţia actuală pe 

piaţa imobiliară din Cluj.

În ceea ce priveşte vânză-

rile apartamentelor, preţurile 

s-au menţinut în majoritatea 

cartierelor din Cluj-Napoca, în-

să două cartiere, Gheorgheni 

şi Mărăşti, au cunoscut o uşoa-

ră creştere a preţurilor.

„Preţul apartamentelor s-a 

menţinut în mare parte, însă în 

zonele Gheorgheni şi Mărăşti 

au crescut puţin, deoarece vân-

zătorii mizează mult pe reîn-

ceperea activităţii şcolare”, a 

declarat pentru monitorulcj.ro 

Florin Giurgiu, agent imobiliar 

specializat pe vânzări.

Având în vedere că lu-

crurile revin la normalita-

te, după an de pandemie, 

vor exista creşteri pe piaţa 

imobiliară, deoarece mate-

rialele de construcţie s-au 

scumpit cu aproximativ 20% 

în această perioadă.

„Da, apartamentele se vor 

scumpi, mă refer la construc-

ţiile noi. S-au scumpit elemen-

tele de bază: betonul, fi erul, 

cam toate materialele de con-

strucţie chiar şi transportul. 

Este foarte probabil să se des-

chidă facultăţile şi să venim 

la normalitate, iar atunci es-

te clar că se vor scumpi apar-

tamentele”, a explicat agen-

tul imobiliar.

Clujul este cunoscut pen-

tru preţurile foarte mari de 

pe piaţa imobiliară, iar ma-

joritatea oamenilor condam-

nă cumpărătorii, care „dau 

cât se cere”. Cu toate aces-

tea, agentul imobiliar a ex-

plicat că acest lucru nu es-

te adevărat, ci preţurile sunt 

făcute în funcţie de cerere 

de pe piaţă, care în Cluj es-

te foarte mare.

„Cei ce spun că «este prost 

cel care dă, nu cel care ce-

re» nu vor să înţeleagă sis-

temul. Cererea este foarte 

mare, sunt zile în care cole-

gii mei merg la vizionarea 

unui apartament de 3-4 ori, 

asta cu agenţie ceea ce în-

seamnă că se plăteşte şi un 

comision, dar sunt mulţi şi 

cei care merg fără agenţie”, 

a spus Florin Giurgiu.

Vilă din Sopor scoasă la vânzare 
cu aproape un milion de euro
O vilă din cartierul Sopor, cu livadă, cramă, ciubăr şi saună, a fost scoasă la vânzare de proprietari

Proprietarii vilei cer 985.000 de euro pentru imobilul construit în 2011, cu 8 camere şi 4 băi

Potrivit Regulamentului 

aprobat în Consiliul Local 

din Cluj, trotinetele electri-

ce nu pot fi  parcate pe tro-

tuare cu lăţimea mai mică 

de 2 metri, în perimetrele 

din jurul staţiilor de auto-

buz, al trecerilor de pietoni 

şi al intersecţiilor.

De asemenea, autorităţile 

pot stabili un număr fi x de 

trotinete care poate circula în 

oraş, iar fi rmele operatoare 

trebuie să transmită în timp 

real date cu privire la numă-

rul de utilizatori şi itinerarii-

le parcurse.

Trotinetele electrice pot fi  

utilizate doar pe pistele de bi-

ciclete şi pe benzile de auto-

buz, respectiv pe carosabil, 

dar nu şi pe trotuare, conform 

legislaţiei rutiere, a subliniat 

primarul Clujului.

„Reiau ce am spus: sunt 

un susţinător al mobilităţii al-

ternative, dar nu în orice con-

diţii, nu în condiţii de haos, 

nu în condiţii în care să pui 

în pericol siguranţa pietoni-

lor, a celor care circulă nor-

mal şi civilizat pe trotuare în 

Cluj-Napoca. Putem convie-

ţui dacă fi ecare respectă re-

gulile jocului. Ori acest Regu-

lament vine să facă ordine. 

Eşti amendat dacă nu respecţi 

regulile, dar în acelaşi timp îţi 

este permis să utilizezi instru-

mentul trotinetei electrice da-

că, repet, o faci în conformi-

tate cu prevederile legale. Sper 

ca prin aceasta să aducem sub 

control această situaţie şi în 

oraş toată lumea să poată con-

vieţui”, a declarat primarul 

Emil Boc.

Tarife similare cu cele din 
parcările pentru maşini

Pe lângă amenzile cuprin-

se între 200 şi 400 de lei 

pentru amplasarea necores-

punzătoare, respectiv neri-

dicarea la timp a trotinete-

lor electrice, Consiliul Local 

a mai aprobat, printr-un alt 

proiect, şi costurile pe care 

le vor plăti utilizatorii care 

lasă aceste vehicule în lo-

curi interzise, ori operatorii 

care nu le ridică în maxi-

mum 2 ore.

Se vor percepe taxe de apro-

ximativ 90 de lei pentru ope-

raţiunea de ridicare a trotine-

tei, respectiv aproape 20 de 

lei, pe zi, pentru operaţiunea 

de depozitare.

Modalitatea de taxare es-

te similară cu cea pentru 

maşinile parcate în locuri 

interzise, unde tarifele sunt 

mult mai mari, respectiv de 

247 de lei + TVA pentru ri-

dicare, 170 de lei pentru 

transport şi 43 de lei pe zi 

pentru depozitare.

Ce trebuie să știi despre folosirea 
trotinetelor electrice în Cluj-Napoca? Sarah GHERMAN

redactia@monitorulcj.ro

Primarul Clujului a anun-

ţat că Oserul ar putea fi  

deschis în curând.

În cadrul unei emisiuni a 

unui post local de radio, pri-

marul Clujului, Emil Boc, a 

anunţat că, la începutul lu-

nii iulie, respectiv din data 

de 3 iulie 2021, Oserul ar pu-

tea fi  redeschis.

Edilul a anunţat condiţiile 

în care se doreşte redeschide-

rea pieţei de vechituri, pre-

cum programări, capacitatea 

maximă admisă sau condiţi-

onarea accesului dor cu vac-

cin anti-COVID sau test.

„3 iulie, eu sper să avem 

Oserul deschis! Sunt şanse 

mari să se deschidă cu anu-

mite condiţii! În 16 iunie, re-

deschidem bazinul Olimpic 

Grigorescu, pe baza de pro-

gramare, cu o capacitate de 

70% ", a transmis edilul.

Deschiderea bazinelor 
şi a părţii de agrement 
de pe lacurile din Cluj

De asemenea, se vor des-

chide bazinul Olimpic din Gri-

gorescu şi părţile de agrement 

pe lacurile Chios şi Iulius Mall.

Edilul a susţinut faptul 

că nu ştie să fie condiţiona-

re legată de vaccin sau test 

PCR, în ceea ce priveşte ba-

zinul, dar se va purta mas-

că la vestiare.

Redeschiderea parţii de 

agrement pe lacurile Chios 

şi Iulius Mall se va face din 

12 iunie 2021. Vor fi 19, re-

spectiv 12 bărci şi hidrobi-

cilete, cu închiere de jumă-

tate de oră.

Speranțe pentru redeschiderea Oserului

 Trimite-ne POZE, FILME și ȘTIRI.07 32 77 33 71
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Regenerarea pădurii este 

un proces de înnoire sau 

refacere a generaţiilor de 

arbori şi arborete în locul 

celor exploatate sau dis-

truse din diferite cauze. 

Regenerarea se impune 

ca o veriga obligatorie, un 

mijloc de evoluţie a vege-

tatiei arborescente asigu-

rând continuitatea pădu-

rii în timp şi spaţiu.

În acest an programul de 

regenerare al Direcţiei Silvice 

Cluj a fost realizat integral; 

astfel s-au regenerat următoa-

rele suprafeţe în fond foresti-

er de stat:

 regenerări naturale: 190 ha;

 regenerări artifi ciale (împă-

duriri): 236 ha, deci un total 

de 426 ha.

Din acestea, 167 ha sunt su-

prafeţe afectate de doborâturi-

le de vânt din septembrie 2017, 

suprafeţe de pe care s-a recol-

tat masă lemnoasă, au fost cu-

răţate şi sunt regenerate.

Pentru consolidarea plan-

taţiilor executate în anii ante-

riori s-au realizat 43 ha com-

pletări şi 2 ha refaceri.

În fond forestier privat ad-

ministrat sau cu contract de 

prestări servicii s-au regenerat 

34 ha, din care 11 ha regenera-

te natural şi 23 ha împăduriri. 

S-au realizat, de asemenea, 7 

ha completari, în plantaţiile re-

alizate în anii anteriori.

Această primavară a fost 

una deosebită de anii anteri-

ori deoarece în zona montană 

zăpada s-a topit foarte târziu, 

întârziind demararea lucrări-

lor, iar apoi au fost foarte mul-

te întreruperi în activitate din 

cauza ploilor. Dar având asi-

gurată forţa de munca necesa-

ră, iar şantierele fi ind aprovi-

zionate cu puieţii forestieri, 

din timp, aceste decalaje au 

fost recuperate, lucrările fi ind 

executate într-un timp relativ 

scurt şi în perioada optimî.

Totuţi aceste ploi sunt ne-

cesare pentru creşterea pro-

centului de prindere a puieţi-

lor şi pentru dezvoltarea lor 

ulterioară, dar şi pentru refa-

cerea pânzei freatice afectată 

de anii foarte secetoşi.

În această campanie de pri-

mavară s-au utilizat 1,250 mi-

loane de puieţi forestieri, pro-

duşi în marea majoritate în 

pepinierele din cadrul ocoa-

lelor silvice.

Pentru asigurarea materia-

lului saditor necesar lucrărilor 

din anii următori, în asortimen-

tul de specii prevăzut de docu-

mentaţiile tehnice, în primava-

ra acestui an, în pepinierele sil-

vice din cadrul direcţiei s-au 

executat următoarele lucrări:

 semănături solarii: 605 mp;

 semănături în câmp (sal-

câm, frasin, glădiţă): 26 ari;

 repicaje (molid, larice): 53 ari;

 butăşiri (plop euroameri-

can): 10 ari.

În continuare, în special la 

Pepiniera Mihai Viteazu, pro-

ducem o gamă largă de puieţi 

ornamentali, care pot fi  utili-

zaţi în lucrările de amenaja-

re a spaţiilor verzi. Folosind 

metoda de valorifi care în ghi-

vece sau containere, perioa-

da de valorifi care se poate ex-

tinde şi în vară.

Se pot achiziţiona atât 

specii de răşinoase ornamen-

tale (molid argintiu, tuia, ie-

nupăr, tisă, chiparos) cât şi 

specii de foioase pentru gard 

viu (buxus, cununiţă, lemn 

câinesc) şi arbori de foioase 

de talie mare (tei, magnolia, 

cireş altoit, platan, frasin, 

paltin ornamental, salcâm 

ornamental, corcoduş roşu, 

salcie etc).

Din cauza restricţiilor sa-

nitare impuse de pandemie, 

tradiţionalele acţiuni cu vo-

luntarii au fost amânate sau 

s-au realizat cu un număr foar-

te restrâns de participanţi, în 

special doar cu membrii ac-

tivi ai ONG-urilor de profi l.

În concluzie, şi în acest an, 

am parcurs cu rezultate foar-

te bune perioda „Lunii plan-

tării arborilor” iar plantaţiile 

realizate la începutul campa-

niei de împăduriri, în zona de 

deal a direcţiei, sunt deja por-

nite în vegetație.

Cum a decurs campania de împăduriri a Direcției Silvice Cluj în primăvara anului 2021

Narcisa BUD
redactia@monitorulcj.ro

Pe masa consilierilor locali 

clujeni vor ajunge la şedinţa 

Consiliului Local de mier-

curi, 16 iunie, trei proiecte 

care prevăd acordarea unor 

fonduri în valoare totală de 

aproape 5.000.000 de lei, în 

vederea sprijinirii elevilor 

proveniţi din familii defavo-

rizate, acordării alimentelor 

gratuite pentru cei afl aţi în 

nevoie, dar şi pentru acorda-

rea unor ajutoare fi nanciare 

din bugetul local fundaţiilor 

din Cluj care se dedică sal-

vării celor nevoiaşi.

Unul dintre proiecte preve-

de acordarea sumei de 45.000 

de lei de la bugetul pe anul 

2021 al Direcţiei de Asistenţă 

Socială şi Medicală, în vede-

rea achiziţionării de ghiozda-

ne şi rechizite pentru un nu-

măr de 450 de copii proveniţi 

din familii defavorizate.

Alimente gratuite şi bani 
pentru fundaţii

De asemenea, 500.000 de 

lei din bugetul pe anul 2021 

al Direcţiei de Asistenţă So-

cială şi Medicală, ar urma să 

fi e investiţi pentru implemen-

tarea Programului social „Ali-

mente”, program care func-

ţionează încă din anul 2013.

Cel de-al treilea proiect pre-

vede alocarea sumei de 

4.234.980 de lei din bugetul 

pe anul 2021 al Direcţiei de 

Asistenţă Socială şi Medicală, 

pentru acordarea de subvenţii 

asociaţiilor şi fundaţiilor româ-

ne cu personalitate juridică, 

care înfi inţează şi administrea-

ză unităţi de asistenţă socială.

„Autorităţile publice loca-

le trebuie să îşi asume res-

ponsabilitatea de a asigura 

protecţie socială tuturor mem-

brilor comunităţii, prin mă-

suri de prevenire a excluziu-

nii sociale, în baza principi-

ilor generale pe care se înte-

meiază sistemul de asistenţă 

socială, respectarea demnită-

ţii umane, solidaritatea soci-

ală ori nediscriminarea”, se 

arată în documentele proiec-

tului de hotărâre, puse la dis-

poziţie de municipalitate.

Pachete cu alimente, 
de Paşte şi Crăciun

Programul social „Alimen-

te” a demarat în Cluj-Napoca 

în 2013 şi urmăreşte să vină în 

sprijinul familiilor şi persoane-

lor singure cu o materială pre-

cară, familii şi persoane mar-

ginalizate social sau afl ate în 

situaţii de risc de marginaliza-

re ori excluziune socială. Prin 

program, persoanele din cate-

goriile menţionate primeau în 

anul demarării proiectului, pa-

chete cu alimente în valoare de 

32 de lei, cu ocazia sărbători-

lor de Paşte şi Crăciun.

Începând din anul 2018, per-

soanele vulnerabile au primit 

tichete sociale în valoare de 100 

de lei, iar anul trecut, au fost 

oferite pachete în valoare tota-

lă de peste 350.000 de lei. În 

acest an, Primăria estimează 

că va fi  nevoie de suma de 

500.000 de lei în vederea des-

făşurării programului.

100 de lei pentru 
rechizitele elevilor

În ceea ce priveşte progra-

mul menit să sprijine elevii pro-

veniţi din familii defavorizate, 

Primăria estimează că un nu-

măr de 450 de copii vor primi 

un ajutor în valoare de câte 100 

de lei, în vederea achiziţionă-

rii de ghiozdane şi rechizite, 

necesare participării la cursuri.

„În virtutea principiului ega-

lităţii de şanse, Primăria şi Con-

siliul Local Cluj-Napoca au asi-

gurat cadrul necesar promovă-

rii unor măsuri de intervenţie 

pentru diminuarea abandonu-

lui şcolar în rândul elevilor pro-

veniţi din familii care nu îşi pot 

asigura în condiţii optime ne-

voile de bază (...), familii care 

se afl ă sub limita sărăciei sau 

la limita acesteia”, se arată în 

proiectul de hotărâre.

Programul se desfăşoară 

anual pe raza municipiului 

Cluj-Napoca, începând cu anul 

2005, în evidenţele Primăriei 

fi gurând 450 de copii care se 

încadrează criteriilor stabilite 

prin proiect, astfel, fi ind alo-

cată şi în acest an suma de 

45.000 de lei pentru program.

Peste 20 de asociaţii vor 
primi ajutor de la Primărie

Prin proiectul privind acor-

darea de subvenţii asociaţiilor 

şi fundaţiilor cu personalitate 

juridică, care înfi inţează şi ad-

ministrează unităţi de asisten-

ţă socială, s-a propus ca în 

acest an, un număr de 24 de 

asociaţii, respectiv 40 de uni-

tăţi de asistenţă socială, să be-

nefi cieze de sprijin din partea 

Primăriei, suma estimată ca fi -

ind necesară fi ind de aproxi-

mativ 4.235.000 de lei, bani 

care fac parte din bugetul anu-

lui curent al Direcţiei de Asis-

tenţă Socială şi Medicală.

În cadrul şedinţei Consi-

liului Local al municipiului 

Cluj-Napoca, care va avea 

loc miercuri, 16 iunie, con-

silierii vor vota cu privire la 

adoptarea celor trei proiecte 

de hotărâre, în funcţie de vo-

tul acestora, urmând ca su-

mele menţionate să fi e alo-

cate persoanelor provenite 

din medii defavorizate.

Sprijin financiar pentru cei săraci
Consilierii locali ai municipiului Cluj-Napoca urmează să voteze proiecte de hotărâre 
pentru acordarea a aproape 5.000.000 de lei pentru persoanele din medii defavorizate

Cei din mediile defavorizate vor primi un sprijin fi nanciar din partea primăriei Cluj-Napoca
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Locaţiile festivalului TIFF 

de anul acesta se vor 

extinde. Unul dintre locu-

rile în care te vei putea 

duce să vizionezi fi lme 

de la TIFF va fi  în Floreşti.

Primarul comunei, Bogdan 

Pivariu, a declarat că arta şi 

cultura sunt elemente impor-

tante în dezvoltarea unei co-

munităţi, iar organizarea TI-

FF-ului în cea mai mare co-

mună din ţară îi aduce o ma-

re bucurie.

„În această vară, Floreştiul 

devine scena unor evenimen-

te de anvergură. Floreştiul es-

te o comunitate vibrantă, o co-

munitate în continuă dezvolta-

re. Pas cu pas devenim o loca-

litate modernă. Arta şi cultura 

sunt elemente importante în 

dezvoltarea unei comunităţi.

Vă anunţ cu bucurie că în 

această vară, la Floreşti, va fi  

organizat Festivalul Internaţi-

onal de Film Transilvania (TI-

FF), care, aşa cum am spus, 

va avea o scenă pentru pro-

iecţii şi în Floreşti. Acest fes-

tival va avea loc între 23 iu-

lie – 1 august 2021.

Ne bucurăm că în Parcul 

Poligon vom avea în perma-

nenţă o scenă în care proiec-

ţiile de fi lm vor rula şi la noi 

în comunitate. Este o bucurie 

mai mare, fi ind a 20-a ediţie 

a festivalului anul acesta. Am 

văzut interesul comunităţii 

noastre pentru proiecţiile de 

fi lm şi am participat cu toţii 

în municipiul Cluj-Napoca, 

anul acesta vom putea parti-

cipa la noi în localitate”, a de-

clarat Bogdan Pivariu.

20 de ani de TIFF

Festivalul Internaţional de 

Film Transilvania (TIFF) va 

celebra 20 de ani de existen-

ţă cu o nouă ediţie de anver-

gură, între 23 iulie şi 1 august 

2021, în Cluj. 10 zile de vară 

cu fi lme în premieră, invitaţi 

şi evenimente care vor punc-

ta momente memorabile din 

cele două decenii de festival.

În 2020, TIFF a fost primul 

mare festival european care a 

avut loc fi zic, în timpul pan-

demiei, la un asemenea nivel. 

Măsurile stricte implementa-

te de echipă au făcut ca cei 

45.000 de participanţi să ur-

mărească fi lme în aer liber, în 

deplină siguranţă, în 14 loca-

ţii din Cluj şi din împrejurimi, 

locaţii în care echipa intenţi-

onează să revină şi în 2021.

În pregătirea ediţiei aniver-

sare, echipa festivalului a lu-

crat de la început cu două sce-

narii: primul lua în calcul re-

venirea la perioada obişnuită 

pentru TIFF, datele anunţate 

iniţial fi ind 28 mai – 6 iunie, 

iar cel de-al doilea miza pe fap-

tul că evoluţia pandemiei va 

permite reluarea proiecţiilor în 

formula de anul trecut. Con-

textul actual şi informaţiile ofe-

rite de autorităţi au determinat 

datele fi nale pentru TIFF 2021: 

23 iulie – 1 august.

Festivalul TIFF 
ajunge în Floreşti
TIFF 2021 va avea una dintre locaţii şi în Floreşti. 
Pivariu: „Pas cu pas, devenim o localitate modernă”.

Cinematografi a spaniolă va fi  celebrată la cea de-a 20-a edi-
ţie a Festivalului Internaţional de Film Transilvania (23 iulie – 
1 august 2021) printr-un program amplu, Focus Spania, care 
va include proiecţii și evenimente speciale, întâlniri cu cine-
aști, masterclass-uri, iniţiative de industrie și expoziţii.

Ca parte a acestui program, Festivalul Internaţional de Film 
de la San Sebastián (SSIFF) devine partener al TIFF și pro-
pune o selecţie puternică de fi lme spaniole în Carte blan-
che: San Sebastián. Printre cele 10 titluri recente alese de 
selecţionerii renumitului festival se numără și comedia care 
va deschide cea de-a 20-a ediţie TIFF vineri 23 iulie, de la 
21:00, în Piaţa Unirii din Cluj-Napoca: „Dineu cu vecinii de 
sus/ The People Upstairs”, în regia lui Cesc Gay. Biletele se 
pot găsi pe tiff.eventbook.ro.

Încă din prima zi a festivalului, cinefi lii sunt invitaţi la o co-
medie savuroasă în care două cupluri vecine explorează 
complexitatea relaţiilor moderne.

„Dineu cu vecinii de sus”/„Sentimental”/„ The People 
Upstairs” are cinci nominalizări la Premiile Goya și două vedete 
spaniole pe afi ș: Javier Cámara („Hable con ella”,„La mala 
educación”, regizate de Pedro Almodóvar, serialele „The 
Young Pope” și „Narcos”) și Belén Cuesta („La casa de papel”, 
„Paquita Salas”, „Parking”, în regia lui Tudor Giurgiu).

Cinematografia spaniolă, 
celebrată anul acesta la TIFF

Primarul comunei, Bogdan Pivariu, a declarat că arta şi cultura 
sunt elemente importante în dezvoltarea unei comunităţi

Joi, 10 iunie, s-au vândut 

mai mult de 11.000 

de abonamente 

pentru UNTOLD 2021. 

Organizatorii şi-au expri-

mat bucuria şi recunoş-

tinţa faţă de publicul care 

pare să fi e mai nerăbdă-

tor ca niciodată.

„Venim din nou cu super 

veşti. Anul 2021 se anunţă a fi  

unul magic şi asta datorită fa-

nilor UNTOLD. Fanii festivalu-

lui au demonstrat încă o dată 

că, pentru ei, UNTOLD este cel 

mai aşteptat eveniment, mai 

ales în acest an atât de special.

În prima rundă de vân-

zare din acest an, care a 

avut loc joi, 10 iunie, fanii 

au achiziţionat peste 11.000 

de abonamente pentru edi-

ţia din acest an a festivalu-

lui UNTOLD. Ei se alătură 

celor peste 45.000 de fani 

care au cumpărat deja abo-

namente în 2020.

Cei care nu au reuşit încă să-şi 

achiziţioneze un abonament pen-

tru cea de-a şasea ediţie UNTOLD 

o pot face în curând, când orga-

nizatorii vor ieşi cu o nouă tran-

şă de abonamente”, au anunţat 

organizatorii festivalului.

Peste 11.000 de abonamente Untold, 
vândute într-o singură zi

Clujenii s-au înghesuit 

să participe la cea de-a 

17-a ediţie a mult aştepta-

tului eveniment 

din acest weekend, 

Noaptea Muzeelor 2021.

Noaptea Muzeelor a fost 

foarte aşteptată de clujeni 

anul acesta. Cea de-a 17-a 

ediţie a evenimentului a avut 

loc în weekend-ul trecut, 

11-13 iunie 2021.

La eveniment au luat par-

te cu expoziţii şi manifestări 

artistice deschise publicului, 

următoarele muzee, centre 

culturale şi galerii: Muzeul de 

Artă Cluj-Napoca, Muzeul Et-

nografi c al Transilvaniei, Cen-

trul Cultural German Cluj-Na-

poca, Casino – Centru de Cul-

tură Urbană, Turnul Croitori-

lor – Centru de Cultură Urba-

nă, Muzeul Naţional de Isto-

rie a Transilvaniei, Institutul 

Francez din Cluj-Napoca, Mu-

zeul Mitropoliei Clujului, U-

niversitatea de Artă şi Design 

din Cluj-Napoca, Muzeul Zo-

ologic al Universităţii „Ba-

beş-Bolyai", Centrul de Inte-

res. Anul acesta, spre deose-

bire de celelalte, programul a 

fost unul „hibrid”, existând şi 

opţiunea de a „vizita virtual” 

unele muzee.

„Cozi peste cozi” 
la Noaptea Muzeelor 2021
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LICITAȚIE PUBLICĂ

1. Informații generale privind autoritatea contractantă, 
în special denumirea, codul de identifi care fi scală, adresa, 
numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail, persoană 
de contact: Tetarom S.A., str. Tăietura Turcului nr.47, Cluj-
Napoca, judeţul Cluj, telefon 0264407900, fax 0264432750, 
e-mail ioana.banciu@tetarom.ro 

2. Informații generale privind obiectul procedurii de 
licitație publică, în special descrierea și identifi carea bunu-
lui care urmează să fi e închiriat: imobil afl at în proprieta-
tea domeniului public, situat în Municipiul Cluj-Napoca, 
Parcul Industrial Tetarom I, înscris în CF nr. 336663, iden-
tifi cat după cum urmează: a. clădire de birouri D+P+ 5 E, 
având 31 de spații cu suprafețe cuprinse între 30 mp-80 
mp. Închirierea se face conform art. 1 din HCJ Cluj 
nr.48/20.02.2020 privind includerea în domeniul public a 
bunurilor imobile realizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc 
Industrial Tetarom I - Edifi care Clădiri, Extindere și Moder-
nizare Infrastructură”, art. 1(1) lit. a), b) din HCJ Cluj nr. 
49/20.02.2020 privind aprobarea închirierii clădirilor rea-
lizate prin Proiectul „Dezvoltare Parc Industrial Tetarom I - 
Edifi care Clădiri, Extindere și Modernizare Infrastructură” 
și în temeiul art. 332 și art. 333 ( 3) din OUG. 57/2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se re-
găsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalitațile prin care persoanele 
interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației 
de atribuire: prin e-mail, printr-o cerere trimisă la adresa 
ioana.banciu@tetarom.ro sau de la sediul Tetarom S.A., 
Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului nr.47, clădirea A3.

3.2. Denumirea și datele de contact ale serviciului/com-
partimentului din cadrul instituției de la care se poate obține 
un exemplar din documentația de atribuire: Serviciului Co-
mercial al Tetarom S.A., Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului 
nr.47,clădirea A3, între orele 09:00-16:00, telefon: 
0264407900, fax: 0264432750.

3.3. Costul și condițiile de plată pentru obținerea aces-
tui exemplar, unde este cazul, potrivit prevederilor O.U.G. 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ: gratuit, pentru 
exemplarul pe suport electronic obţinut prin e-mail sau 50 
de lei pentru exemplarul obţinut pe suport de hârtie, care 
se achită numerar la caseria Tetarom S.A.

3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificarilor: 
02/07/2021, ora 16:00.

4. Informații privind ofertele:
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 8/07/2021, 

ora 09:00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: registratu-

ra Tetarom S.A., mun. Cluj-Napoca, str. Tăietura Turcului 
nr.47, clădirea A3.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fi e-
care ofertă: 1 exemplar.

5. Data și locul la care se va desfășura ședința publică 
de deschidere a ofertelor: 08/07/2021, ora 12:00 la se-
diul Tetarom SA, din jud. Cluj, mun. Cluj-Napoca, str. Tăie-
tura Turcului nr.47, clădirea A3.

6. Denumirea, adresa, numărul de telefon și/sau adresa 
de e-mail ale instanței competente în soluționarea litigiilor 
apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Tribunalul 
Cluj, Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 2-4, telefon: 
026459611, fax: 0264595844, e-mail: tr-cluj@just.ro.

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instituțiile 
abilitate, în vederea publicării : 10/06/2021

0729–15.86.00

www.batrom.ro

ANUNŢ DE MEDIU

LIDL ROMÂNIA SCS, cu sediul în Sat Chiajna,Comuna 
Chiajna, Strada INDUSTRIILOR, Nr.19, Etaj 1, Cam. E05, Ju-
deţul Ilfov, anunţă publicul interesat asupra depunerii so-
licitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul 
„Elaborare documentaţie tehnică pentru autorizarea exe-
cutării lucrarilor de desfi inţare corp C1 şi informare“, pro-
pus a fi  amplasat in municipiul Cluj-Napoca, strada Bună 
Ziua, nr. 57, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi  consultate la 
sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Doro-
bantilor nr.99.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agen-
tiei pentru Protectia Mediului Cluj, în zilele de luni – joi în-
tre orele 9.00 – 14.00, vineri între orele 9.00 – 13.00.

Proiectul, propus de preşedin-

tele american Joe Biden, 

(foto) este denumit „Să con-

struim din nou o lume mai 

bună” (Build Back Better 

World – B3W) şi este menit 

să ajute aceste ţări să se 

redreseze în urma pandemi-

ei, fi ind axat pe combaterea 

schimbărilor climatice, sănă-

tate, sectorul digital şi egalita-

tea de gen, menţionează Casa 

Albă într-un comunicat.

Statele din G7 şi aliaţii lor 

vor folosi această iniţiativă pen-

tru a mobiliza capitalul privat 

pentru domeniile menţionate şi 

ea va oferi un parteneriat trans-

parent pentru infrastructură în 

vederea alocării a circa 40 de 

trilioane de dolari de care sta-

tele în dezvoltare au nevoie pâ-

nă în anul 2035, mai afi rmă pre-

şedinţia americană.

Deocamdată nu este însă clar 

cum va funcţiona exact acest 

plan şi de ce fonduri va avea el 

nevoie în fi nal, nici de unde vor 

veni aceste fonduri.

Este clar în schimb că avem 

o idee menită să concureze eco-

nomic şi politic iniţiativa chine-

ză Belt and Road (BRI), lansa-

tă de preşedintele chinez Xi 

Jinping în anul 2113 şi care con-

stă într-un plan în valoare de 

trilioane de dolari pentru pro-

iecte de infrastructură şi alte in-

vestiţii realizate de China în spe-

cial în Asia şi Europa.

Peste 100 de ţări au semnat 

cu China acorduri în cadrul ini-

ţiativei Belt and Road, pentru 

proiecte precum construcţia de 

căi ferate, porturi, autostrăzi şi 

alte elemente de infrastructură.

Criticii iniţiativei chineze sus-

ţin că Beijingul caută prin aceas-

ta să creeze o variantă modernă 

a vechiului Drum al Mătăsii care 

să conecteze China de Asia şi Eu-

ropa ca un vehicul pentru expan-

siunea comunismului chinezesc. 

Conform Beijingului, astfel de pă-

reri trădează „beţia imperială” a 

multor puteri occidentale.

Protest pe teme climatice 
la Summitul G7

Mii de militanţi ecologişti s-au 

reunit sâmbătă pentru o mani-

festaţie zgomotoasă şi colorată 

la Cornwall, comitatul britanic 

unde se desfăşoară summitul 

G7, pentru a le cere liderilor par-

ticipanţi la această reuniune să 

facă mai multe eforturi pentru 

combaterea schimbărilor clima-

tice, tot acolo având loc protes-

te separate privind confl ictul din 

provincia etiopiană Tigray şi lo-

vitura de stat din Myanmar, re-

latează agenţiile AFP şi DPA.

Zeci de persoane costumate 

complet în roşu, pentru a ilustra 

ritmul accelerat de extincţie al 

speciilor, au condus marşul eco-

logist în spatele unei pancarte ma-

ri pe care se putea citi „G de la 

Greenwashing”, termen ce face 

referire la exagerarea de către com-

panii sau guverne a performan-

ţelor lor în protecţia mediului.

La rândul lor, îmbrăcaţi în 

costume de baie dintr-un alt se-

col şi purtând măşti cu fi gurile 

liderilor celor şapte puteri ale lu-

mii reuniţi la summit, militanţi 

ai Oxfam, un ONG care declară 

că luptă împotriva sărăciei, s-au 

tolănit pe şezlongurile de pe o 

plajă din Falmouth, gest prin ca-

re au dorit să ilustreze lipsa de 

acţiune a acestor lideri faţă de 

schimbările climatice.

Liderii statelor din G7 (Cana-

da, Franţa, Germania, Italia, Japo-

nia, Marea Britanie şi SUA – UE 

este de asemenea reprezentată la 

summit) au avut duminică pe 

agenda întâlnirii combaterea schim-

bărilor climatice şi salvarea biodi-

versităţii, pregătind astfel terenul 

pentru conferinţa internaţională 

asupra climei (COP26) care se va 

desfăşura în noiembrie în oraşul 

scoţian Glasgow.

Ei au convenit sâmbătă să 

sisteze ajutoarele guvernamen-

tale directe pentru centralele ter-

mice care nu implementează 

măsuri de protejare a mediului.

G7 va lansa un plan mondial 
de infrastructură
Grupul celor şapte puteri economice va elabora un plan masiv 
de infrastructură în ţările în dezvoltate
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Arabia Saudită va permite 

unui număr de 60.000 

dintre locuitorii săi, 

care trebuie să fi e vacci-

naţi împotriva COVID-19, 

să participe la hajj, 

marele pelerinaj anual 

la Mecca, a anunţat sâm-

bătă Ministerul pentru 

Hajj, conform agenţiei 

ofi ciale SPA, citată 

de AFP şi Reuters.

Numai persoane vaccina-

te, cu vârsta cuprinsă între 18 

şi 65 de ani şi fără vreo boa-

lă cronică vor putea participa 

la pelerinaj.

La ultimul hajj, unul din 

cei cinci piloni ai islamului, 

numai circa 10.000 de cre-

dincioşi cu reşedinţa în Ara-

bia Saudită au putut efec-

tua acest pelerinaj, compa-

rativ cu 2,5 milioane de par-

ticipanţi veniţi din toată lu-

mea în 2019, din cauza pan-

demiei de COVID-19.

Însă pelerinii nu vor putea 

atinge Kaaba, construcţia cu-

bică din centrul Marii Mos-

chei, spre care se îndreaptă 

musulmanii din întreaga lu-

me pentru a se ruga.

În 2020, reducerea dras-

tică a numărului de pelerini 

şi restricţiile sanitare le-au 

permis autorităţilor să afir-

me că nu a existat nicio con-

taminare în timpul marelui 

pelerinaj, care nu a mai adus 

nimic regatului, în contex-

tul în care evenimentul ge-

nerează de obicei miliarde 

de dolari pe an.

Arabia Saudită a înregis-

trat ofi cial peste 463.000 de 

cazuri de coronavirus pe te-

ritoriul său, dintre care peste 

7.500 de decese. Autorităţile 

din acest regat de 34 de mili-

oane de locuitori au anunţat 

că au administrat peste 15 mi-

lioane de doze de vaccin.

Arabia Saudită va permite pelerinajul 
de la Mecca pentru vaccinați

Agenţia Europeană pentru 

Medicamente (EMA) a 

anunţat vineri că nu reco-

mandă utilizarea vaccinu-

lui anti-COVID-19 al com-

paniei AstraZeneca pen-

tru persoanele diagnosti-

cate cu o afecţiune sang-

vină rară şi că va analiza 

cazurile de infl amaţii car-

diace semnalate după 

administrarea tuturor 

serurilor create împotriva 

noului coronavirus, infor-

mează Reuters.

Comitetul pentru siguran-

ţa vaccinurilor din cadrul 

EMA a anunţat într-un ra-

port al său de evaluare că 

sindromul de permeabilita-

te capilară trebuie să fie adă-

ugat în calitate de nou efect 

secundar în prospectul vac-

cinului AstraZeneca.

Acest sindrom este o afec-

ţiune care face sângele să se 

scurgă din capilare în muşchi 

şi cavităţile corporale, fi ind 

caracterizată prin infl amarea 

zonei afectate şi scăderea pre-

siunii sangvine.

EMA a început să analizeze a-

ceste cazuri în aprilie, iar noua sa 

recomandare de vineri se adaugă 

pe lista problemelor cu care se 

confruntă compania AstraZeneca, 

după ce imaginea vaccinului său 

a fost serios afectată în ultimele 

luni, inclusiv pentru o posibilă le-

gătură cu riscul de apariţie a unor 

rare cheaguri sangvine.

Luna trecută, EMA a de-

cis să nu recomande admi-

nistrarea celei de-a doua do-

ze a vaccinului AstraZene-

ca la persoanele diagnosti-

cate cu afecţiuni care cau-

zează cheaguri sangvine.

Totodată, EMA a anunţat 

că îşi va extinde procedura 

de evaluare a cazurilor de 

miocardită şi pericardită 

semnalate după administra-

rea vaccinurilor anti-CO-

VID-19 produse de AstraZe-

neca, Pfizer, Moderna şi 

Johnson & Johnson.

EMA nu recomandă AstraZeneca 
persoanelor cu afecțiuni sangvine rare

Varianta Delta a noului 

coronavirus, dominantă 

în prezent în Marea 

Britanie, este cu 60% mai 

contagioasă în comparaţie 

cu varianta Alfa, 

anterior cea mai frecventă 

în ţară, potrivit 

unui studiu publicat 

vineri, la trei zile 

după anunţarea deciziei 

Guvernului britanic 

de a ridica ultimele 

restricţii, informează AFP.

Ministrul Sănătăţii Matt 

Hancock a menţionat recent 

o rată de transmisibilitate 

cu 40% mai mare a varian-

tei Delta în comparaţie cu 

varianta Alfa.

Conform studiului rea-

lizat de autorităţile sani-

tare bri tanice (Publ ic 

Health England), 42.323 

de cazuri (faţă de 29.892 

în urmă cu o săptămână) 

ale acestei variante, iden-

tificată pentru prima dată 

în luna aprilie în India, au 

fost depistate în Regatul 

Unit, unde este prezentă 

la peste 90% dintre cazu-

rile noi de infectare.

Cu toate acestea, Public 

Health England a calificat 

drept „încurajator” faptul că 

această creştere nu este în-

soţită, în aceleaşi proporţii, 

de o înmulţire a cazurilor 

de spitalizare. O mie de pa-

cienţi infectaţi cu noul co-

ronavirus se află în prezent 

în spitalele britanice.

„Datele indică faptul că 

programul de vaccinare con-

tinuă să atenueze impactul 

acestei variante” asupra po-

pulaţiilor cu un număr mare 

de persoane care au primit 

două doze de vaccin, a sub-

liniat instituţia citată.

„Cea mai bună apărare a 

noastră”, vaccinarea, „redu-

ce riscul bolilor grave, însă 

nu le elimină”, a subliniat 

Jenny Harries, care ocupă 

funcţia de director executiv 

al Agenţiei britanică pentru 

Securitate Sanitară.

Relaxarea ar putea 
fi  amânată

Regatul Unit, cea mai afec-

tată ţară europeană, cu aproa-

pe 128.000 de decese, a lan-

sat o campanie de vaccinare 

în masă, care a permis admi-

nistrarea a două doze la pes-

te 77% dintre persoanele adul-

te în şase luni.

După un îndelungat 

lockdown hibernal, Guver-

nul a ridicat treptat restric-

ţiile antiepidemice. Însă eli-

minarea ultimelor restricţii, 

prevăzută pentru 21 iunie, 

este ameninţată de creşterea 

recentă a numărului de con-

tagieri, cu 6.000 sau chiar 

7.000 de cazuri noi pe zi.

Potrivit cotidianului The 

Times, guvernul lui Boris 

Johnson ar lua în calcul în 

prezent reportarea acestei 

date cu patru săptămâni. 

Anunţarea acestei decizii es-

te aşteptată luni.

În România sunt 26 de 

cazuri de infectare cu vari-

anta Delta a coronavirusu-

lui – Potrivit Institutului Na-

ţional de Sănătate Publică 

nu putem vorbi de o trans-

mitere comunitară.

Intensifi carea răspândirii 
variantei indiene este 
„foarte îngrijorătoare”

Premierul britanic Boris 

Johnson a atenţionat sâmbă-

tă că răspândirea tot mai in-

tensă a variantei indiene a co-

ronavirusului este „foarte, 

foarte îngrijorătoare” şi va tre-

bui acţionat „cu precauţie” în 

ultima etapă a relaxării restric-

ţiilor antiepidemice, relatea-

ză agenţiile Reuters şi EFE.

Declaraţia sa sugerează că 

o amânare a acestei etape es-

te tot mai probabilă, o deci-

zie urmând să fi e anunţată 

luni. Guvernul de la Londra 

prevăzuse ca, în contextul vac-

cinării majorităţii populaţiei 

şi a scăderii numărului noilor 

cazuri de COVID-19, pe 21 iu-

nie să fi e ridicate toate măsu-

rile de lockdown.

Dar avansul variantei indi-

ene (varianta Delta) mai con-

tagioase a coronavirusului şi 

care a devenit dominantă în 

Marea Britanie – cu circa 96% 

din noile cazuri provocate de 

această variantă – ar putea să 

nu mai permită aplicarea a-

cestui plan, iar presa britani-

că scrie că ar putea fi  decisă 

o amânare a ridicării restric-

ţiilor cu cel puţin patru săp-

tămâni. Restricţiile care ar ur-

ma să fi e ridicate în ultima 

etapă a relaxării privesc inclu-

siv redeschiderea discotecilor 

şi creşterea numărului persoa-

nelor care se pot aduna la di-

ferite evenimente.

„Este clar că varianta indi-

ană este mai transmisibilă şi 

este de asemenea cert că nu-

mărul cazurilor creşte, la fel şi 

cel al spitalizărilor”, a mai sem-

nalat Johnson, mărturisind că 

acum este „mai puţin optimist” 

decât la sfârşitul lunii mai în 

privinţa evoluţiei pandemiei.

Autorităţile britanice au ra-

portat sâmbătă 7.738 noi ca-

zuri de COVID-19 şi 17 noi 

decese asociate acestei boli.

Varianta indiană a COVID-19, 
cu 60% mai contagioasă decât cea britanică
Varianta indiană (Delta) a coronavirusului este cu 60% mai contagioasă decât varianta britanică, 
potrivit unui studiu al autorității sanitare de la Londra

După un îndelungat lockdown hibernal, Guvernul a ridicat treptat restricţiile antiepidemice. Însă eliminarea ultimelor restricţii, prevăzută pentru 21 
iunie, este ameninţată de creşterea recentă a numărului de contagieri, cu 6.000 sau chiar 7.000 de cazuri noi pe zi
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VÂNZĂRI/CUMPĂRĂRI

APARTAMENTE

¤ Cumpăr apartament 2 ca-
mere, cu intrări separate, în 
bloc de 4 etaje, situat în zona 
bună a orașului, la preţul pie-
ţei, rog oferte serioase. Su-
naţi la telefon 0787-869474.

Vând apartament 
cu 3 camere decomandate, 

etaj 4 din 4, 
suprafața 65 mp, 

cartier Zorilor, strada 
Pasteur, zonă frumoasă.

Preț 110.000 euro. 

Informații la telefon 
0775-300.695.

¤ Apartament de vânzare cu o ca-
meră în Florești, suprafaţa 35,4 
mp + balcon (6,7 mp), utilat și 
mobilat. Fără comision la cumpă-
rător, preţ 36.500 Euro. Telefon: 
0785-624322.

¤ Cumpăr apartament 3 camere 
în cart. Gheorghieni, Mărăști, Gri-
gorescu, decomandat, etaj inter-
mediar, în bloc nou sau vechi, 
poate fi  și la etaj înalt dacă blocul 
are lift. Tel. 0787-869474.

CASE/CABANE

¤ Cumpăr casă modestă nereno-
vată cu teren pentru parcare, în 
zonă centrală sau semicentrală. 
Tel. 0749145225.

TERENURI

¤ Vând teren în supr. de 19130 
mp, situat pe str. Giuseppe Verdi, 
cart. Iris, front la drum 27 m, carte 
funciară, cadastru, curent electric, 
zona de case, la intrarea în Colonia 
Valea Fânațelor, preț 10 euro/mp. 
Tel. 0744-653097. (3.7)

¤ Vând 18100 mp teren, situat la 
intrarea Turda-Dăbăgău, vis-à-vis 
de Pensiunea Sfânta Sava, front 
280 m direct la șoseaua europea-
nă E60, teren plan, compact, am-
plasament foarte bun pentru 
construcțiihale, benzinărie, depo-
zit, etc, curent electric, carte funci-
ară, preț 4 euro/mp. Tel. 0744-
653097. (4.7)

ÎNCHIRIERI

GARSONIERE

¤ Caut chirie o garsonieră, con-
fort 3 sau 1, pe termen lung. 
Suntem două persoane, munci-
tori. Așteptăm telefoane la 
0749-974302.

APARTAMENTE

¤ Dau în chirie apartament cu 1 
cameră pe str. Fabricii, lângă Kau-
fl and, utilat și mobilat, C.T., bal-
con închis. Informaţii suplimenta-
re la tel. 0745-265436.

LOCURI DE MUNCĂ

¤ Clujean caut de lucru în 
construcții, cu plata la zi sau la fi e-
care sfârșit de săptămână. Aștept 
oferte la nr. de tel. 0749-074302.

¤ Caut loc de muncă în domeniul 
alimentaţiei publice, pe postul de 

BUCĂTĂREASĂ, responsabilă, pri-
cepută, îndemănatică. Ofer și cer 
seriozitate maximă. Pentru oferte 
vă rog apelaţi 0758-356073.

DIPLOME DE CALIFICARE 
              în 33 meserii. 

       Fără CURS! 

    Numai TESTARE! 

    Detalii la telefon   

     0743.882.445.

                (9.23)

SERVICII

¤ Întreţinere, reparaţii, reglaje la 
utilaje de tâmplărie. Informaţii la 
tel. 0741-192255 sau 
0727-701469.

¤ Transport marfă, debarasăm 
spaţii de orice fel, preluăm de la 
domiciliu orice nu mai ai nevoie, 
TV, frigidere, mobilă, moloz, lem-
ne, curăţăm grădini, oferim serio-
zitate. Telefon 0754-632471.

¤ Caut de lucru în domeniul me-
naj, de 2 ori/săptămână, în cart. 
Mănăștur, zona Tășnad-Calea Flo-
rești-Bucium-Piaţa Flora sau aduc 
copii de la școală, activităţi sporti-
ve. Aștept telefoane la 
0759-660846.

¤ Recuperare taxe auto plătite înce-
pând din 2016 care nu au fost încă 
restituite. Tel – 0736 – 138 193.

LICITAȚII PUBLICE

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a I-a licitație pu-
blică, în data de 30.06.2021, ora 
10.00, bunurile mobile constând 
în: Corp radiant EIR 1000; Corp 
radiant EIR 1500 - 2 bucăți; Cen-
trală termică Arca 24, bunuri pro-
prietate a debitorului SC ANSOL 
ENERGY SRL. Informații suplimen-
tare pot fi  obținute la sediul SFM 
Turda, str. P-ţa. Romană, nr. 15B, 
camera 8, telefon 0264.314941, 
interior 125 sau accesând pagina 
de internet a ANAF, www.anaf.ro 
- anunțuri - vânzarea prin licitație 
a bunurilor sechestrate.

¤ Direcția Generală Regională a 
Finanțelor Publice Cluj prin Servi-
ciul Fiscal Municipal Turda, cu se-
diul în Turda, str. P-ţa. Romană, 
nr. 15B, vinde la a 4-a licitație pu-
blică, în data de 01.07.2021, ora 
13.00, bunurile mobile constând 
în: 1. Autoturism BMW Coupe, 
an fabricație 2009, km parcurși 
369.065, motorină, preț de eva-
luare/ de pornire al licitației 
30.550 lei. Prețul de evaluare sau 
de pornire a licitației fi ind con-
form specifi cației de mai sus. 
Informații suplimentare pot fi  
obținute la sediul SFM Turda, str. 
P-ţa. Romană, nr. 15B, camera 
12, telefon 0264.314941, interi-
or 126 sau accesând pagina de 
internet a ANAF, www.anaf.ro - 
anunțuri - vânzarea prin licitație a 
bunurilor sechestrate.

Monitorul de Cluj nu este responsabil în nicio circumstanţă pentru acurateţea sau conţinutul anunţurilor publicate, nu răspunde moral sau material 
pentru eventualele prejudicii pe care cineva le-ar suferi în urma publicării acestora. Răspunderea pentru autenticitate aparţine exclusiv autorilor anunţurilor.

Consiliul de Administraţie al societăţii LCS IMOBILIAR S.A., cu 
sediul social în Cluj-Napoca, str. Luncii nr. 19, et. 2, jud. Cluj, număr de ordine 

în Registrul Comerţului: J12/3627/2006, CIF RO 19143125, capital social 
subscris si vărsat: 103.000 lei (”Societatea”), în conformitate cu prevederile 

Art. 117 din Legea nr. 3l/1990 privind societăţile, republicată, cu modifi cările 
la zi și cu Actul constitutiv al Societăţii

CONVOACĂ

Adunarea Generală a Acţionari-
lor – Ordinară si Extraordinară, ca-
re își va desfășura lucrările la adresa se-
diului social, la data de 12.07.2021, în-
cepând cu ora 13:00 pentru Adunarea 
Generală Ordinară, respectiv ora 13:30, 
pentru Adunarea Generala Extraordina-
ră. În situaţia neîndeplinirii condiţiilor de 
validitate la prima convocare, următoa-
rea Adunare Generală Ordinară si Extra-
ordinară a Acţionarilor este convocată 
pentru data de 13.07.2021, cu menţine-
rea ordinii de zi, a orelor si a locului de 
desfasurare.

La aceste Adunări Generale ale Acţio-
narilor Societăţii sunt îndreptăţiti să par-
ticipe si să voteze toţi acţionarii înregis-
traţi în Registrul Acţionarilor până la sfâr-
șitul zilei de 01.07.2021, stabilită ca da-
tă de referinţă.

Ordinea de zi pentru Adunarea Gene-
rală Ordinară:
1. Alegerea membrilor Consiliului de Ad-
ministraţie al societăţii.
2. Stabilirea perioadei de valabilitate a 
mandatului membrilor Consiliului de Ad-
ministraţie, cu începere de la data adu-
nării. Propunerea Consiliului de Adminis-
traţie este ca durata mandatului să fi e de 
4 (patru) ani.
3. Mandatarea doamnei Rotariu Ange-
la-Simona și a doamnei Curtean Anama-
ria să negocieze și oricare dintre dânsele 
să semneze contractele de administraţie 
cu administratorii, în numele si pe seama 
Societătii.
4. Mandatarea Președintelui Consiliului 
de Administratie, să semneze, în numele 
si pe seama tuturor acţionarilor prezenţi 
la adunare, Hotărârea A.G.O.A.
5. Mandatarea Directorului General al so-
cietătii, doamna Mureșan Monica-Erica, 
să îndeplinească toate formalitatile pri-
vind înregistrarea Hotărârii A.G.O.A. la 
Ofi ciul Registrului Comertului de pe lan-
ga Tribunalul Cluj si publicarea acesteia 
in Monitorul Ofi cial al Romaniei, Partea 
a IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica 
poate mandata la randul său, una sau 
mai multe persoane, pentru îndeplinirea 
acestor formalităţi.

Ordinea de zi pentru Adunarea Gene-
rală Extraordinară:
1. Completarea obiectului secundar de 
activitate al societăţii cu codul CAEN 6499 
Alte intermedieri fi nanciare (activităţi de 
investiţii pe cont propriu)
2. Aprobarea actului constitutiv actualizat 
al societăţiii conform completării obiec-
tului secundar de activitate afl ată la punc-
tul 1 pe ordinea de zi a AGEA.
3. Mandatarea Președintelui Consiliului 
de Administratie, să semneze, în numele 
si pe seama tuturor acţionarilor prezenţi 
la adunare, Hotărârea A.G.E.A. și actul 
constitutiv actualizat al societăţii.
4. Mandatarea Directorului General al 
societătii, doamna Muresan Monica-Eri-
ca, să îndeplinească toate formalitatile 
privind înregistrarea Hotărârii A.G.E.A. 
și a actului constitutiv actualizat la Ofi -
ciul Registrului Comertului de pe langa 
Tribunalul Cluj si publicarea hotărârii in 
Monitorul Ofi cial al Romaniei, Partea a 
IV-a. Doamna Muresan Monica-Erica poa-
te mandata la randul său, una sau mai 
multe persoane, pentru îndeplinirea aces-
tor formalităţi.

Având în vedere recomandările auto-
rităţilor publice române în legătură cu 
prevenirea / limitarea răspândirii CO-

VID-19, LCS IMOBILIAR S.A. recomandă 
acţionarilor săi ca în măsura posibilului:
 să acceseze materialele informati-

ve pentru AGOEA, în format electronic, 
disponibile pe site-ul www.tctrust.ro (sec-
tiunea Informări — Raportări Obligato-
rii — Adunări Generale), mai degrabă 
decât în format fi zic, la sediul societăţii;
 să voteze prin corespondenţă, prin 

utilizarea buletinului de vot;
 să utilizeze, ca mijloace de comuni-

care, e-mailul cu semnătură electronică 
extinsă încorporată, mai degrabă decât 
transmiterea prin poştă sau prin curier la 
sediul societăţii atunci când trimit (i) pro-
puneri cu privire la adăugarea de noi punc-
te pe ordinea de zi a AGOEA, (ii) proiecte 
de hotărâre, (iii) întrebări scrise înainte 
de AGOEA, (iv) procurile pentru reprezen-
tarea în AGOEA sau (v) buletinele de vot 
pentru votul prin corespondenţă.

Actionarii reprezentând, individual sau 
împreună, cel putin 5 % din capitalul so-
cial au dreptul, în termen de 15 zile de la 
publicarea convocatorului în Monitorul 
Ofi cial al Romaniei, să introducă puncte 
pe ordinea de zi și să prezinte proiectele 
de hotărâre pentru punctele incluse sau 
propuse a fi  incluse pe ordinea de zi. Ac-
tionarii își pot exercita aceste drepturi nu-
mai în scris, actele urmând a fi  transmi-
se prin servicii de curierat, la sediul socie-
tăţii sau prin mijloace electronice, la adre-
sa de e-mail: lcsimobiliar@gmail.com. 
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze 
societătii întrebări privind punctele de pe 
ordinea de zi a adunării cel târziu pană la 
data de 08.07.2021.

Documentele care vor fi  puse la dispo-
zitia actionarilor în legătură cu punctele 
de pe ordinea de zi a adunărilor, precum 
și proiectele de hotărâre vor fi  disponibi-
le și vor putea fi  obtinute de la sediul so-
cietăţii, zilnic între orele 09:00-12:00, în-
cepând cu data de 10.06.2021, sau pe 
baza unei cereri scrise adresate societătii 
(transmisă prin poștă la sediul societătii 
sau prin e-mail la adresa lcsimobiliar@g-
mail.com), răspunsul urmand a fi  trans-
mis la adresa postală sau la adresa de 
e-mail indicate în cuprinsul cererii formu-
late de actionari.

Lista cuprinzand informatiile cu privi-
re la numele, prenumele, localitatea de 
domiciliu si califi carea profesională a per-
soanelor propuse pentru functia de ad-
ministrator se va afl a la dispozitia actio-
narilor, putand fi  consultata si completa-
ta de acestia. Data limită până la care se 
pot depune candidaturile de cei interesati 
este 02.07.2021 inclusiv.

Pe site-ul www.tctrust.ro (sectiunea 
Informari — Raportări Obligatorii — Adu-
nări Generale) vor fi  disponibile, începând 
din data de 10.07.2021, formularele de 
împutemicire specială care urmează să 
fi e utilizate pentru votul prin reprezenta-
re, precum și formularele care urmează 
să fi e utilizate pentru votul prin corespon-
dentă, proiectele de hotărâri, alte docu-
mente ce vor fi  prezentate în A.G.O.E.A.

Acţionarii se vor putea prezenta per-
sonal la adunarea generală, își vor putea 
numi un reprezentant sau vor putea vo-
ta prin corespondentă, și își vor dovedi 
calitatea în condiţiile și cu documentele 
prevăzute lege.

Calitatea de actionar, precum si, în ca-
zul actionarilor persoane juridice sau al 
entitatilor fara personalitate juridica, ca-
litatea de reprezentant legal se constata 
in baza listei actionarilor de la data de re-
ferinta/de înregistrare, primita de emi-

tent de la depozitarul central, sau, dupa 
caz, pentru date diferite de data de refe-
rinţa/de inregistrare, pe baza urmatoa-
relor documente prezentate emitentului 
de catre actionar: a) extrasul de cont din 
care rezulta calitatea de actionar si numa-
rul de actiuni detinute; b) documente ca-
re atesta inscrierea informatiei privind re-
prezentantul legal la depozitarul central/
respectivii participanti;

Cu toate acestea, daca acţionarul nu a 
informat la timp Depozitarul Central in le-
gatura cu reprezentantul său legal sau nu 
este mentionata aceasta informatie in lista 
actionarilor de la data de referinta primita 
de societate de la Depozitarul Central, atunci 
dovada calitătii de reprezentant se va face 
cu certifi catul constatator, în original sau 
copie conforma cu originalul, eliberat de 
Registrul Comertului sau orice alt document, 
in original sau in copie conforma cu origi-
nalul, emis de catre o autoritate competen-
ta din statul in care actionarul este inmatri-
culat legal, în scopul dovedirii existentei per-
soanei juridice și a numelui/calităţii de re-
prezentant legal, cu o vechime de cel mult 
1 lună raportat la data publicării convoca-
torului adunării generale.

Documentele care atesta calitatea de 
reprezentant legal intocmite intr-o limba 
straina, alta decat limba engleza, vor fi  
insoţite de o traducere realizata de un tra-
ducator autorizat în limba romana sau în 
limba engleza.

Cerintele de identifi care de mai sus se 
aplica în mod corespunzător si pentru do-
vedirea calitatii de reprezentant legal al 
actionarului care propune introducerea 
unor noi puncte pe ordinea de zi a adu-
narilor generale ale actionarilor sau care 
adreseaza întrebări emitentului privind 
puncte de pe ordinea de zi a adunarilor 
generale ale actionarilor.

Reprezentarea actionarilor se poate fa-
ce si prin alte persoane decât actionarii, în 
baza unei împuterniciri speciale sau gene-
rale. Împuternicirea specială poate fi  acor-
dată pentru reprezentare în adunarea ge-
nerală si conţine instructiuni specifi ce de 
vot din partea actionarului care o acordă. 
Actionarul poate acorda o împuternicire 
valabilă pentru o perioadă care nu va de-
păsi 3 ani, permitând reprezentantului său 
a vota în toate aspectele afl ate în dezba-
terea adunării generale a actionarilor a 
uneia sau mai multor societati identifi ca-
te în împutemicire, inclusiv în ceea ce pri-
veste acte de dispozitie, cu conditia ca îm-
putemicirea să fi e acordată de către actio-
nar, în calitate de client, unui intermediar 
defi nit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din 
Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de in-
strumente fi nanciare și operaţiuni de pia-
ţă, sau unui avocat.

Împuternicirile speciale sau genera-
le se vor depune la sediul societăţii pâ-
nă la data de 10.07.2021, ora 13:00 
pentru AGOA, respectiv ora 13:30 pen-
tru AGEA. În același termen buletinele 
de vot prin corespondentă completate 
si semnate de actionari, se vor depune 
la sediul societatii, personal sau prin 
poștă (prin scrisoare recomandată cu 
confirmare de primire, pe care sa fie tre-
cută adresa expeditorului/actionarului) 
sau prin mijloace electronice, având ata-
șată semnătura electronică extinsă, la 
adresa de e_mail: lcsimobiliar@gmail.
com. Relatii suplimentare la tel. 
0740205719

PRESEDINTELE CONSILIUL 
DE ADMINISTRAŢIE

Rotariu Angela-Simona

AVIZ DE MEDIU

SC RS TRADE SRL prin RUSU SIMION-OLIMPIU, in 
calitate de titular, anunta publicul interesat asupra declansa-
rii etapei de incadrare, conform H.G. nr. 1076/2004, in vede-
rea obtinerii avizului de mediu pentru „Plan Urbanistic Zonal, 
parcelare teren, construire ansamblu de locuinte colective si 
dotari (ansamblu mixt), extinderi retele edilitare“ in comuna 
Apahida, satul Apahida, strada Libertatii nr. 237, judetul Cluj. 

Prima versiune a P.U.Z. poate fi  consultata la sediul SC RS 
TRADE SRL din Sat Rascruci, Comuna Bontida, nr. 5, Valea Lo-
nei, Judetul Cluj, in zilele de luni-vineri, intre orele 8:00 - 13:00, 
din data 14.06.2021. 

Publicul interesat poate transmite, in scris, comentarii si su-
gestii, pana la data de 01.07.2021, la APM Cluj, Calea Doro-
bantilor nr. 99, blocul 9B, cod 400609, tel. 0264-410722, fax 
0264-412914, e-mail offi ce@apmcj.anpm.ro

AVIZ DE MEDIU

Oraşul Huedin, în calitate de titular, anunţă publicul in-
teresat asupra declanșării etapei de încadrare, conform HG 
1076/2004, în vederea obţinerii avizului de mediu pentru 
„Plan de mobilitate urbană durabilă a oraşului Huedin“, re-
alizat în orașul Huedin, judeţul Cluj. 

Prima versiune a planului poate fi  consultată la sediul Agen-
ţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr. 99, 
și la sediul titularului/proiectantului.Primăria Oraș Huedin, din 
data ..09.06.2021.  de luni-joi între orele 9:00-14:00 și vineri 
între orele 9:00-12:00. 

Publicul interesat poate transmite, în scris, comentarii și su-
gestii, pînă în data de ..29.06.2021, la APM Cluj, Str.Doroban-
ţilor nr.99, cod 400609, fax 0264-410716, e-mail: offi ce[@]
apmcj.anpm.ro, în zilele de luni-joi între orele 9:00 – 14:00 
și vineri între orele 9:00-13:00.

ANUNŢ PUBLIC

Comuna Căpușu Mare, titular al 
proiectului ’’ MODIFICARE AUTORIZA-
T IE  DE  CONSTRUIRE NR. 
390/22.08.2019 , emisa de Presedin-
tele Consiliului Judetean Cluj pentru 
„Sistem de canalizare in comuna Ca-
pusu Mare , judetul Cluj“ propus a fi 
amplasat în satele Dangau Mare, Dan-
gau Mic, Balcesti, anunța publicul in-
teresat asupra luarii deciziei etapei de 
incadrare de către APM Cluj, de a nu 
solicita efectuarea evaluarii impactu-

lui asupra mediului, în cadrul proce-
durii de evaluare  impactului asupra 
mediului și continuarea procedurii pri-
vind emiterea aprobarii de dezvolta-
re pentru proiectul ’’MODIFICARE AU-
TORIZATIE DE CONSTRUIRE NR. 
390/22.08.2019 ,emisa de Presedin-
tele Consiliului Judetean Cluj pentru 
„Sistem de canalizare in comuna Ca-
pusu Mare , judetul Cluj“  propus a 
fi amplasat în satele Dangau Mare, 
Dangau Mic, Balcesti.

 Proiectul deciziei de incadrare și mo-
tivele care o fundamenteaza pot fi  con-
sultate la sediul APM Cluj, Calea Doro-
bantilor nr.99, în zilele de luni-joi intre 
orele 9.00-14.00, vineri intre orele 9.00-
12.00 precum și la următoarea adresa 
de internet http://apmcj.anpm.ro.

 Publicul interesat poate inainta co-
mentarii/observatii la proiectul deciziei 
de incadrare în termen de 10 zile de la 
data publicarii anuntului pe pagina de 
internet a APM Cluj
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Comunicat de presa cu privire la fi nalizarea proiectului cu titlul 
„CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CERCETARE PENTRU ECO-NANO-TEHNOLOGII 
SI MATERIALE AVANSATE IN DOMENIUL SCULELOR ASCHIETOARE IN VEDEREA 

CRESTERII PERFORMANTEI IN CERCETARE SI A COOPERARII INTERNATIONALE”

SC GUHRING SRL cu sediul in Municipiul Sibiu, str. Europa Unita, nr. 6, judetul Sibiu, 
a fi nalizat proiectul “Construirea unui centru de cercetare pentru eco-nano-tehnologii 
si materiale avansate in domeniul sculelor aschietoare in vederea cresterii performantei 
in cercetare si a cooperarii internationale”, cofi nantat prin Fondul European de 
Dezvoltare Regionala, in baza Contractului de fi nantare nr.5/AXA1/1.1.1.A/05.06.2018, 
Cod SMIS 2014+:121349.

Proiectul a fost fi nantat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020; 
Axa prioritară 1 Cercetare, dezvoltare tehnologică si inovare (CDI) în sprijinul 
competitivității economice si dezvoltării afacerilor; Acțiunea 1.1.1 Mari infrastructuri 
de CD; Prioritatea de investitii PI 1a- Imbunatatirea infrastructurilor de cercetare si 
inovare si a capacitatilor pentru a dezvolta excelenta in materie de CDI si promovarea 
centrelor de competenta in special a celor de interes european.

Autoritatea de Management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE)
Organismul Intermediar: Ministerul Cercetarii si Inovarii
Obiectivul general al proiectului a vizat cresterea performantei in cercetare – 

dezvoltare a SC GUHRING SRL pe piata internationala de profi l prin construirea unui 
centru CDI pentru eco-nano-tehnologii si materiale avansate, compus din 6 laboratoare 
de cercetare – dezvoltare si inovare tehnologica, dotate cu utilaje si echipamente 
de cercetare de ultima generatie, care au conduc la cresterea capacitatii de cercetare 
si la dezvoltarea durabila si sustenabila a potentialului de inovare tehnologica pentru 
realizarea si omologarea de prototipuri cu valoare adaugata mare, folosind nano-tehnologii 
si materiale polimerice

Principalele rezultate ale proiectului sunt: construirea unui centru de cercetare 
pentru eco-nano-tehnologii si materiale avansate in domeniul sculelor aschietoare, 
compus din 6 laboratoare de cercetare, achizitionarea si punerea in functiune a 148 
de echipamente de CD din care 16 in valoare de peste 100.000 euro si achizitionarea 
a 34 de echipamente necorporale.

Valoarea totala a proiectului: 71.110.374,48 lei
Valoarea asistenta fi nanciara nerambursabila: 23.781.869 lei din care valoarea 

cofi nantarii UE este de 20.214.588,650 lei, iar valoarea fi nantata de la Bugetul national 
este de 3.567.280,350 lei

Data inceperii proiectului: 05.06.2018
Data fi nalizarii proiectului: 05.06.2021
Proiect cofi nantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul 

Operational Competitivitate 2014-2020
Date de Contact Persoana de contact Dan Preja, Functie Manager Centru Cercetare, 

tel. 0264.415.776 fax 0264.282.341, email: dan.preja@guehring.de

14.06.2021

FINALIZAREA IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI
„Capital de lucru Baracca”

Societatea Baracca Food Design SRL, cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Ioan 
Rațiu nr. 10-12, județul Cluj, anunță fi nalizarea implementării proiectului cu titlul 
„Capital de lucru Baracca” proiect nr. RUE 2423 înscris în cadrul Măsurii „Granturi 
pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr. 130/2020.

Implementarea proiectului s-a derulat începând cu data semnării contractului de 
fi nanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE, respectiv 
09.12.2021, până la data de 11.06.2021.

Obiectivul proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea situației economice a 
societății Baracca Food Design SRL, a cărei activitate a fost afectată de criza provocată 
de pandemia COVID-19.

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele: 
- menținerea activității pe o perioadă de minim 6 luni,
- menținerea numărului locurilor de muncă față de data depunerii cererii, pe o 

perioadă de minimum 6 luni, de la data acordării granturilor.

Valoarea totală a proiectului este de 684.513,9825 lei, din care 595.229,55 lei 
grant și  89.284,4325 lei cofi nanțare.

Proiect cofi nanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul 
Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea IMM-urilor ca 
reacție la pandemia COVID-19, Prioritatea de investiții 3d - Sprijinirea capacității 
IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se 
angaja în procesele de inovare.

www.mfe.gov.ro 
Date suplimentare puteți obține de la: Baracca Food Design SRL, la sediul menționat 

mai sus, e-mail: maria.dunca@duncan.ro, tel. 0722443757, persoană de contact dna 
Maria Dunca.

BULETIN INFORMATIV

În vederea efectuării unor lucrări PROGRAMATE de întreţinere la reţeaua publică 
de alimentare cu apă, Compania de Apă Someș S.A. va întrerupe furnizarea apei 
potabile, după cum urmează:

MARŢI, 15 IUNIE 2021
Localitatea: Turea
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00

MIERCURI, 16 IUNIE 2021
Localitatea: Chinteni
Strada/lista străzilor afectate:
1. Str. Unirii (numerele impare) între str. Valea Chintăului și str. Ion Creangă; str. 

Revoluţiei; str. Republicii; str. Valea Chintăului cătun – parţial;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

Localităţile: Şardu, Sânpaul, Nădăşelu
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00

JOI, 17 IUNIE 2021
Localitatea: Berindu
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 10:00 – 18:00

MARŢI, 22 IUNIE 2021
Localitatea: Cluj-Napoca
1. Str. Bicaz; Colonia Budunuș; str. Gheorgheni; str. Soporului; Aleea Buziaș; Aleea 

Topliţa; Aleea Târnăveni, Aleea Luduș;
Interval orar afectare furnizare serviciu: între orele 09:00 – 18:00

Rugăm Clienţii Companiei să ia măsuri de stocare a acelor cantităţi de apă care să 
le acopere necesităţile pe perioada anunţată.

În cazul întreruperilor datorate unor lucrări PROGRAMATE, clienţii din zonele afectate 
sunt anunţaţi cu cel puţin 24 h înainte prin publicare pe website, facebook și anunţ în 
mass-media. În cazul clienţilor care au furnizat un număr de telefon mobil, se transmite 
o notifi care prin SMS.

Recomandăm insistent tuturor clienţilor și utilizatorilor să transmită pe email cassa@
casomes.ro numărul de telefon mobil în vederea introducerii în baza de date a Companiei 
pentru a fi  notifi caţi prin SMS în cazul întreruperilor programate ale alimentării cu apă. 
Mulţumim pentru înţelegere.

SERVICIUL CLIENȚI

Administraţia Naţională de Meteorologie a dezvoltat o aplicaţie care se adresează 
turiștilor, folosind o selecţie de informaţii despre vreme și climă.

Aceasta se găsește pe http://wectou.meteoromania.ro , este gratuită și oferă 
informaţii particularizate pentru fiecare lună, pentru 160 de localităţi cu potenţial 
turistic din ţara noastră.

Astfel, aplicaţia WECTOU oferă informaţii bazate pe vremea din ultimii ani 
(2000-2018), dar și informaţii actualizate zilnic sau la 10 zile, folosind observaţii 
din sateliţii meteorologici, precum și informaţii pentru ‘mâine’.

Toate aceste informaţii sunt derivate din date disponibile prin serviciile Copernicus 
(Schimbări Climatice, Monitorizarea Mărilor și Oceanelor, Monitorizarea Uscatului 
și Monitorizarea Atmosferei).

Pe site, găsiți și câteva pachete premium care vă pun la dispoziție mai multe 
informații, în cazul în care apreciați că vă sunt necesare.

Sperăm să vă fie de folos și dacă aveți întrebări legate de această aplicație, vă 
stăm la dispoziție cu mare drag pe adresa de e-mail wectou@meteoromania.ro

CONVOCATOR

Administratorul unic al societăţii 
ALIANŢA SA 

cu sediul în Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuși, nr. 133, etaj 2, jud. Cluj, înregistrată 
la ONRC sub nr. J12/4310/1991, având cod unic de înregistrare 201420, dl. PINTE 
MIRCEA-GHEORGHE, în temeiul art. 117 din Legea societăţilor nr. 31/1990 cu modifi cările 

și completările ulterioare,

CONVOACĂ
Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. ALIANŢA S.A. în ședinţă extraordinară 

în data de 15.07.2021, ora 10.00, prima întrunire, respectiv 16.07.2021, ora. 10.00 a 
doua întrunire în cazul neîndeplinirii condiţiilor de cvorum la prima întrunire.

A.G.E.A. se va desfășura la sediul convenţional din Cluj-Napoca, str. Câmpul Pâinii, nr. 
3-5, Intrarea A, et. II, jud. Cluj

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor va avea pe ordinea de zi următoarele puncte:
1. Aprobare lichidare voluntară, dizolvare, radiere societate.
2. Aprobare oferte pentru lichidarea, dizolvarea, radierea societăţii.
Hotărârile Adunării Generale Extraordinare se vor lua conform prevederilor actului 

constitutiv, respectiv potrivit dispoziţiilor legale cu privire la cvorum și deliberare prevăzute 
de Legea societăţilor, nr. 31/1990, cu modifi cările și completările ulterioare.

Administrator unic,
PINTE MIRCEA GHEORGHE
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Tempestini conduce 
în Raliul Argeșului
Simone Tempestini, campionul 
naţional en titre, este lider în 
Raliul Argeșului, a cincea etapă a 
Campionatului Naţional de Raliuri 
Betano, după cele patru probe 
speciale desfășurate vineri.
Echipajul Simone Tempestini/
Sergiu Itu (Skoda Fabia R5) a fost 
cronometrat cu timpul de 24 min 
29 sec 6/10, potrivit site-ului 
Federaţiei Române de 
Automobilism Sportiv. Pe locul se-
cund se afl ă echipajul Sebastian 
Barbu/Bogdan Iancu (Skoda Fabia 
Rally2), la 22 sec 9/10, podiumul 
fi ind completat de Dan Gîrtofan/
Tudor Mârza (Skoda Fabia Rally2), 
la 01 min 05 sec 8/10.
Printre cei care au fost nevoiţi 
să abandoneze a fost și Bogdan 
Marișca, al doilea clasat în ier-
arhia generală a piloţilor.
La cursă s-au înscris 74 de echipa-
je, iar sâmbătă vor avea loc ulti-
mele patru probe speciale pe 
Transfăgărășan, între Lacul Vidraru 
și Cabana Capra, atât în urcare, cât 
și în coborâre. Tempestini, care are 
două victorii în Argeș, este liderul 
clasamentului general al piloţilor.

8 medalii 
pentru România, 
într-o singură zi
România a cucerit opt medalii, 
două de aur, patru de argint și 
două de bronz, sâmbătă, în pri-
ma zi a Campionatelor 
Balcanice de atletism Under-20 
de la Istanbul.
Medaliile de aur au fost cuceri-
te de Andrei Remus Niculiţă la 
400 m (47.28) și de Maria 
Mihalache la 100 m (11.85).
Argintul a fost obţinut de Andrei 
Ihnatiuc la 5.000 m (14:48.57), 
de ștafeta masculină de 4x100 
m (Alexandru Șendrea, Simon 
Denis Toma, Andrei Remus 
Niculiţă, Beniamin Duicu – 
42.26), Larisa Talpiș la 800 m 
(2:08.32) și Mădălina Sîrbu la 
3.000 m (9:46.95).
Cele două medalii de bronz au 
fost câștigat de Adrian Marian 
Bondoc la 400 m (48.45) și Alesia 
Dospin la triplusalt (12,99 m).
Au mai fost aproape de podi-
um Mihai Sorin Poponea (locul 
4 la 1.500 m), Dragoș Nicorici 
(locul 4 la aruncarea ciocanu-
lui) și Andreea Lungu (locul pa-
tru la aruncarea discului).
România este reprezentată de 
50 de atleţi (21 la feminin și 29 
la masculin) la cea de-a 51-a edi-
ţie a Campionatelor Balcanice re-
zervate juniorilor 1 (U20).

Marius Copil, 
învins în semifinale
Tenismanul român Marius Copil a 
fost învins de americanul Frances 
Tiafoe, cu 6-3, 6-2, sâmbătă, în 
semifi nalele turneului challenger 
pe iarbă de la Nottingham 
(Marea Britanie), dotat cu premii 
totale de 132.280 euro.
Copil (30 ani, 228 ATP), venit 
din califi cări, s-a înclinat în faţa 
celui de-al doilea favorit, după 
68 de minute.
Românului nu i-a mai funcţio-
nat serviciul ca în meciurile pre-
cedente, reușind doar 2 ași (a 
avut și 2 duble greșeli).
Marius Copil va primi un cec de 
6.370 de euro și 50 de puncte ATP.
Singurul meci anterior dintre 
Tiafoe (23 ani, 74 ATP) și Copil 
s-a încheiat cu victoria america-
nului, în 2018, în primul tur la 
Atlanta, cu 6-4, 6-4.

Pe scurt

CFR Cluj l-a transferat 

pe unul dintre cei mai 

talentaţi atacanţi 

din fotbalul românesc.

CFR Cluj l-a transferat, vi-

neri, pe atacantul Daniel Pa-

raschiv, care a evoluat în se-

zonul recent încheiat în Li-

ga a II-a, la Viitorul Pandu-

rii Târgu Jiu.

„Clubul CFR 1907 Cluj 

anunţă transferul atacantului 

Daniel Paraschiv. Născut la 

Braşov, Paraschiv (22 de ani) 

a evoluat în sezonul recent 

încheiat pentru formaţia Vii-

torul Pandurii Târgu Jiu, fi ind 

unul dintre principalii marca-

tori din Liga a II-a, cu 11 go-

luri în 27 de partide, în toate 

competiţiile. Îi urăm bun ve-

nit şi cât mai multe realizări 

în tricoul vişiniu”, a transmis 

campioana României.

În cariera sa de până acum, 

atacantul a mai evoluat doar 

pentru două formaţii, AFC 

Hărman şi Luceafărul Oradea.

Daniel Paraschiv este cel 

de-al cincilea transfer efec-

tuat la echipa pregătită de 

Marius Şumudică în ultime-

le zile, după belgianul Anas 

Tahiri, mijlocaşul argentini-

an Jonathan Rodriguez (FC 

Botoşani), fundaşul algeri-

an Rachid Bouhenna (Sep-

si OSK Sfântu Gheorghe) şi 

mijlocaşul Denis Alex Rusu 

(Şoimii Lipova).

CFR Cluj l-a prezentat 
pe Daniel Paraschiv

FC Universitatea Cluj

 a ajuns la o înţelegere cu 

Marius Ciobanu-Vanghele, 

un internaţional de juni-

ori în vârstă de 18 ani 

ce poate evolua 

atât în compartimentul 

median ca mijlocaş dreap-

ta, dar şi pe poziţia 

de fundaş dreapta.

Marius Ciobanu-Vanghe-

le: „Sunt un fotbalist mun-

citor, ambiţios şi care dă to-

tul pe teren. Primii paşi pe 

stadion au fost foarte emo-

ţionanţi, dar cu foarte mare 

încredere că anul acesta vom 

promova şi vom aduce Uni-

versitatea Cluj acolo unde îi 

este locul”, a declarat noul 

jucător al Universităţii pen-

tru fcucluj.ro
Marius a fost crescut de 

academia celor de la FCSB 

până în 2017, după care a 

ajuns în curtea formaţiei 

Academica Clinceni. La în-

ceputul acestui sezon a de-

butat pentru echipa mare a 

ilfovenilor în Liga 1, într-o 

partidă cu Dinamo Bucu-

reşti. A bifat patru prezen-

ţe pentru Academica Clin-

ceni până la finalul turului 

de campionat. În iarnă, Ma-

rius a ajuns în a doua divi-

zie la Unirea Slobozia, un-

de a strâns 13 jocuri. A con-

tribuit decisiv la salvarea 

de la retrogradare a echipei 

ialomiţene prin golul mar-

cat în minutele de prelun-

gire ale returului din bara-

jul cu ACSF Comuna Recea. 

Reuşita din jocul cu Recea 

a fost primul său gol la ni-

vel de seniori.

Tânărul mijlocaş a intrat şi 

în circuitul loturilor naţiona-

le de juniori, evoluând prima 

dată sub tricolor la echipa de 

juniori U16 a României. Pe 

parcursul acestui sezon, Ma-

rius a fost convocat la două 

dintre acţiunile naţionalei U18 

a României pentru care a bi-

fat patru jocuri.

Marius Ciobanu-Vanghele, 
al cincilea transfer al verii pentru „U”

Fotbalistul danez s-a 

prăbuşit pe teren înainte 

de finalul primei reprize 

şi a fost nevoie să fie 

resuscitat pe gazon 

deoarece intrase 

în stop cardiorespirator.

Căpitanul Simon Kjaer a 

fost unul dintre primii jucă-

tori care a intervenit după pră-

buşirea jucătorului formaţiei 

Inter Milano pe teren şi i-a cu-

răţat căile respiratorii coechi-

pierului său.

Momentele tragice 
de pe teren cu Eriksen, 
explicate de medicul 
naţionalei Danemarcei

Momentele dramatice de 

pe stadionul Parken din Co-

penhaga au şocat o lume 

întregă, iar medicul echipei 

naţionale a Danemarcei, 

Martin Boesen, a explicat 

ce s-a întâmplat pe teren 

după ce Christian Eriksen 

s-a prăbuşit.

„Am fost chemaţi pe 

teren când Christian s-a 

prăbuşit, eu nu-l văzusem 

căzând. Era clar că era 

inconştient. Când am 

ajuns la el, era pe o par-

te şi, respira, puteam sim-

ţi un puls, dar dintr-o da-

tă asta s-a schimbat şi am 

început să-i facem resus-

citare cardiopulmonară.

Ajutorul a venit foarte 

repede de la echipa medi-

cală a turneului şi de la re-

stul staff-ului şi cu coope-

rarea lor am făcut ceea ce 

trebuia să facem şi am re-

uşit să-l readucem pe Chris-

tian. El a vorbit cu mine 

înainte de a fi dus la spi-

tal”, a declarat Boesen într-o 

conferinţă de presă, con-

form The Irish Times.

Danezii au trecut peste 
eşecul cu Finlanda

Scenele dramatice la ca-

re au fost martori chiar în 

timpul partidei de debut la 

Campionatul European, îm-

potriva Finlandei, îşi vor 

pune multă vreme ampren-

ta asupra jucătorilor din lo-

tul Danemarcei.

Potrivit selecţionerului 

Kasper Hjulmand, elevii săi 

sunt „terminaţi emoţional” 

după accidentul lui Chris-

tian Eriksen, care s-a pră-

buşit pe gazon chiar înain-

tea pauzei şi a fost resus-

citat timp de 18 minute.

Întreg poporul danez a 

trecut peste înfrângerea în 

faţa Finlandei în debutul la 

Euro 2020 şi a celebrat vic-

toria lui Christian Eriksen 

în faţa morţii.

Eriksen a fost salvat 
de intervenţia rapidă 
a medicilor

Imagini cu puternic impact 

emoţional au fost surprinse 

imediat după accidentarea în-

grozitoare suferită de Christi-

an Eriksen. În timp ce echipa-

jele medicale executau mane-

vrele de resuscitare, Sabrina 

Kvist Jensen a pătruns pe ga-

zon şi a încercat, cu lacrimi în 

ochi, să afl e mai multe detalii 

despre starea iubitului său.

Fost medic al unor forma-

ţii de top din Premier Lea-

gue, precum Arsenal Londra 

sau West Ham United, engle-

zul Gary Lewin a analizat in-

tervenţia de la Copenhaga şi 

a dat verdictul: „A fost rapi-

dă şi efi cientă”.

Cazul lui Christian Eriksen 

nu este însă singular în isto-

ria fotbalului. Microbiştilor 

din România le revin în gând 

momentele cu Patrick Ekeng 

sau Cătălin Hîldan, fotbaliştii 

lui Dinamo care au decedat 

după incidente similare.

Medicul naționalei Danemarcei: 
„Dintr-o dată, totul s-a schimbat”
Christian Eriksen a fost aproape de o tragedie la meciul cu Finlanda după ce s-a prăbușit pe teren, 
iar medicul naționalei Danemarcei a explicat ce s-a întâmplat cu jucătorul

Christian Eriksen a fost aproape de o tragedie la meciul cu Finlanda după ce s-a prăbuşit pe teren
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